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Тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын  

3-июлундагы № 303 «Аткаруу бийлигинин органдары, алардын 

түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан 

жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө»  

токтомуна толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы  

№ 303 токтому менен бекитилген Аткаруу бийлигинин органдары, 

алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери 

тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында: 

- I бөлүм төмөнкү мазмундагы 50-бап менен толукталсын: 

« 

50. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Архив иши жана иш кагаздарын жүргүзүү 

боюнча сабактарды өтүү - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 1-бап, 120-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар  

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы;  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  

2010-жылдын 5-февралындагы «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  

Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө» № 72 

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

Архив иши жана иш кагаздарын жүргүзүү 

боюнча окутууларды (курсту) 

бүтүргөндүгүн тастыктаган документ берүү 
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жыйынтыгы 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон  

учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүүгө жана суроо-талапты 

(табыштаманы) кабыл алууга чектелген 

убакыт - 30 мүнөттөн ашык эмес.   

Арыз кароого чектелген убакыт - 14 күндөн 

ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жана акыркы 

жыйынтык берүүнүн жалпы убактысы 

келишимдин шартына жараша аныкталат.  
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Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) 

жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 



4 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- кызмат көрсөтүүнү алууга арыз; 

- кызмат көрсөтүүгө акы төлөнгөндүгү 

тууралуу квитанция; 

Юридикалык жак өзүнүн өкүлүнүн 

ыйгарым укуктарын ырастоочу документти 

(ишеним кат) кошумча берет. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 
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тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

http://www.archive.kg/
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күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта арыз (суроо-талап) 

жазуу бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин,  ошондой эле дооматтын 

маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

колун, датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек 

»; 
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- III-бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 59-73-баптар менен 

толукталсын: 

« 

59. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Туулгандыгын каттоо - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 72-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жактар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси;  

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси;   

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Туулгандыгын мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 
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канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - бир 

иш күндүн ичинде. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 
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- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 
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аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди 

берүүсү зарыл: 

1) Ата-энеси катталган никеде турган 

баланын туулгандыгын каттоодо берилүүчү 

документтердин тизмеги: 

- медициналык мекеменин же жеке 

практикалоочу дарыгердин баланын 

туулгандыгы тууралуу маалымкаты; 

- ата-энелердин ким экендигин ырастоочу 

документтер; 

- никеге тургандыгы жөнүндө күбөлүк; 

- арыз ээсинин ким экендигин ырастоочу 

документ. 

2) Ата-энеси катталган никеде турбаган 

(аталыгын белгилөө) баланын 

туулгандыгын каттоодо берилүүчү 

документтердин тизмеги ушул 

стандарттардын III бөлүмүнүн 64-бабынын 

12-пунктунда көрсөтүлгөн. 

3) Катталган никеде турбаган эненин 

(жалгыз бой эне) арызы боюнча баланын 

туулгандыгын каттоодо берилүүчү 

документтердин тизмеги: 

- медициналык мекеменин же жеке 

практикалоочу дарыгердин баланын 

туулгандыгы тууралуу маалымкаты; 

- эненин ким экендигин ырастоочу 

документ; 

- арыз ээсинин ким экендигин ырастоочу 

документ. 

4) Бир жашка жана андан улуу куракка 

чыккан баланын туулгандыгын каттоодо 

берилүүчү документтердин тизмеги: 

- медициналык мекеменин же жеке 

практикалоочу дарыгердин баланын 

туулгандыгы тууралуу маалымкаты; 

- ата-энелердин никеге тургандыгы 



11 

жөнүндө күбөлүгү (эгерде никеде турган 

болсо); 

- ата-энелердин (атасынын же энесинин) 

ким экендигин ырастоочу документтер; 

- баланын туулган фактысын белгилөө 

жөнүндө соттун чечими (туулгандыгы 

жөнүндө белгиленген формадагы документ 

болбогон учурда). 

Адам 18 жашка жана андан улуу куракка 

чыкканда төмөнкү документтерди кошумча 

берүү керек: 

- кайрылган адамдын документтери жок 

экендигин ырастоочу паспорт столунан 

алынган маалымкат; 

- кайрылган адамдын жашаган жери 

боюнча айыл аймагынын чарба 

китептеринен көчүрмө. 

5) Табылган баланын туулгандыгын 

каттоодо керектүү документтердин 

тизмеги: 

- калтырылган баланы табуу жөнүндө ички 

иштер органдарынын актысы; 

- баланын курагы жана жынысы жөнүндө 

медициналык корутунду (маалымкат). 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 
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билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 
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иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

60. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Никеге турууну каттоо - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 73-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Укуктары чектелбеген нике курагына 

жеткен адамдар 

 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

Никеге турууну мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк 
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кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 1 

айдан кем эмес. Бул мөөнөт Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча азайтылышы 

мүмкүн. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  
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кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 
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түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди 

берүүсү зарыл: 

- никеге туруу жөнүндө арыз;  

- никеге туруп жаткан адамдардын 

паспорттору; 

- арыз берүүчүлөрдүн бири никеде турган 

болсо, никеден ажырашуу жөнүндө 

күбөлүк; 

- арыз берүүчүлөрдүн бири жесир болуп 

саналса, жубайынын каза болгондугу 

жөнүндө күбөлүк; 

- арыз берүүчүлөрдүн бири нике курагына 

чыга элек (18 жаш) болсо, нике курагын 

төмөндөтүү жөнүндө белгиленген 

формадагы документ; 

- бланк продукциясына акы төлөнгөндүгү 

жөнүндө квитанция. 

Тараптардын бири чет мамлекеттин жараны 
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болуп саналган никеге турууну каттоодо 

кошумча төмөнкү документтерди берүү 

керек: 

- чет өлкөлүк жарандын ким экендигин 

ырастоочу документ - паспорт; 

- нотариалдык күбөлөндүрүлгөн кыргыз же 

орус тилдерине которулган паспорттун 

көчүрмөсү; 

- чет өлкөлүк жаран өзүнүн мамлекетинде 

катталган никеде турбагандыгын ырастоочу 

легализацияланган же апостилденген 

маалымкат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 
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үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 
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канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

61. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Никеден ажырашууну каттоо - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 4-бап, 74-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Катталган никеде турган адамдар  

 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Никеден ажырашууну мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк 

 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 
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тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 30 

күндөн кем эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 
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болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 
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Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди 

берүүсү зарыл: 

- жалпы жашы жетпеген балдары жок жана 

бири-бирине карата мүлктүк жана башка 

дооматтары болбогон жубайлардын 

никеден ажырашуу жөнүндө биргелешкен 

арызы; 

- жубайлардын бири берген никеден 

ажырашуу жөнүндө арыз жана экинчи 

жубайы сот тарабынан дайынсыз жоголгон 

деп таанылган, сот тарабынан аракетке 

жөндөмсүз деп таанылган же кылмыш 

жасагандыгы үчүн үч жылдан ашык 

мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга 

соттолгон учурда ага карата соттун 

мыйзамдуу күчүнө кирген чечими (өкүмү); 

- мыйзамдуу күчүнө кирген никеден 

ажырашуу жөнүндө соттун чечими; 

- жубайлардын (жубайлардын биринин) 

ким экендигин ырастоочу документтер - 

паспорттор; 

- өкүлдүн ким экендигин ырастоочу 

документ (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 

ишеним кат боюнча тариздөөдө). 

Жубайлар (жубайлардын ар бири) же 

аракетке жөндөмсүз жубайдын камкорчусу 

жазуу жүзүндө башка адамдарды никеден 

ажырашууну мамлекеттик каттоо жөнүндө 

арыз жазууга ыйгарым укук бере алышат. 

Мамлекеттик же жеке нотариус 

күбөлөндүргөн ишеним кат боюнча 
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никеден ажырашууга жол берилет, анын 

негизинде никеден ажырашуу жөнүндө акт 

катталат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 
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кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

62. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 
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1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Өлүмдү каттоо - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 75-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жашы жеткен жеке жактар 

 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Өлүмдү мамлекеттик каттоо жөнүндө 

күбөлүк. 

№ 8 формадагы маалымкат (сөөк коюуга 

жөлөкпул алуу үчүн) 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 
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аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - бир 

күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 
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даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн  

12 Керектүү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 
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документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

керектөөчү төмөнкү документтерди 

берүүсү зарыл: 

- медициналык уюм же жеке практикалоочу 

дарыгер тарабынан берилген, каза 

болгондугу жөнүндө белгиленген 

формадагы документ; 

- мыйзамдуу күчүнө кирген, өлүм 

фактысын аныктоо жөнүндө же адамды 

каза болгон деп жарыялоо жөнүндө соттун 

чечими; 

- компетенттүү органдар тарабынан 

берилген, негизсиз репрессияланган жана 

кийин социалдык, улуттук жана башка 

белгилери боюнча, саясый жана диний 

ынанымдары үчүн репрессиянын 

жыйынтыгында жабыркаган, 

реабилитацияланган жарандардын 

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө 

мыйзамдын негизинде реабилитацияланган, 

адамдын өлүмүнүн фактысы жөнүндө 

документ; 

 - каза болгон адамдын ким экендигин 

ырастоочу документ - паспорт; 

 - бланк продукциясына төлөө жөнүндө 

квитанция. 

Каза болгондугу жөнүндө жазуу 

формасында билдирүүгө милдеттүү: 

- күйөөсү (аялы), каза болгон адамдын үй-

бүлөсүнүн башка мүчөлөрү, ошондой эле 

өлүм учурунда болгон же каза болгондугу 

тууралуу башкача жол менен маалымдалган 

башка адам; 

- медициналык уюм же калкты социалдык 

коргоо мекемеси - эгерде өлүм адам бул 

уюмда же мекемеде болгон мезгилде болсо; 

- эгерде соттолгон адамдын өлүмү ал 

түзөтүү мекемесинде жаза өтөп жаткан же 

тергөө изоляторунда болгон мезгилде 

болсо, жаза аткаруу мекемеси; 

- алгачкы тергөө же тергөө органы - эгерде 

адамдын өлүмүнө байланыштуу же каза 

болгон адамдын өздүгү аныкталбаган өлүм 

фактысы боюнча иликтөө жүргүзүлүп 

жатса; 

- аскер бөлүгүнүн командири - эгерде өлүм 
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адам аскердик кызмат өтөп жаткан 

мезгилде болсо. 

Кыргыз Республикасынын аймаганда каза 

болгон, чет өлкөлүк жарандын өлүмүн 

каттоодо каза болгондугу жөнүндө 

дарыгердин күбөлүгүн жана мазмуну 

кыргыз же орус тилине которулган, чет 

өлкөлүк жарандын паспортун берүү керек. 

Чет өлкөлүк жарандын паспортунун 

маалыматтарын которуу белгиленген 

тартипте нотариалдык күбөлөндүрүлөт.  

Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз 

Республикасынын чегинен тышкары каза 

болгон учурда каза болгондугун каттоо 

ошол мамлекеттин компетенттүү органдары 

тарабынан түзүлгөн соттук-медициналык 

экспертизанын корутундусунун же каза 

болгондугу жөнүндө күбөлүктүн негизинде 

ишке ашырылат.  

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 
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көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 
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белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

63. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын 

өзгөртүлүшүн каттоо - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 76-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

16 жашка чыккан жеке жактар жана 

мыйзамдуу өкүлдөр көрсөткөн 16 жашка 

чейинки курактагы жашы жетпеген адамдар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын 

өзгөртүлүшүн каттоо жөнүндө күбөлүк 

 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 
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- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 30 

күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 
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- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 
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мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

1) Он алты жашка чыккан адамдардын аты-

жөнүн өзгөртүүнү каттоо үчүн: 

- аты-жөнүн өзгөртүү жөнүндө арыз; 

- аты-жөнүн өзгөртүүнү каалаган адамдын 

туулгандыгы жөнүндө күбөлүк; 

- эгерде арыз ээси никеде турса, никелешүү 

жөнүндө күбөлүк; 

- эгерде арыз ээси ага никеден ажырашууга 

байланыштуу никеге чейинки фамилиясын 

ыйгаруу жөнүндө өтүнүч билдирсе, 

никеден ажырашуу жөнүндө күбөлүк; 

- эгерде арыз ээсинин жашы жетпеген 

балдары болсо, жашы жетпеген балдардын 

туулгандыгы тууралуу күбөлүгү; 

- жашаган жеринен маалымкат. 

2) 16 жашка чыга элек, жашы жетпеген 

балдардын фамилиясын, атын, атасынын 

атын өзгөртүүнү каттоо үчүн: 

- аты-жөнүн өзгөртүү жөнүндө арыз; 

- баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү; 

- ата-энесинин паспортторунун 

көчүрмөлөрү; 

- ата-энесинин никелешүү жөнүндө 

күбөлүгүнүн көчүрмөсү;  
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- ата-энесинин никеден ажырашуу жөнүндө 

күбөлүгүнүн көчүрмөсү; 

- үй-бүлөнүн курамы жөнүндө баланын ата-

энесинин жашаган жеринен маалымкат; 

- эгерде бала 10 жаштан улуу болсо, анын 

макулдугу; 

- баланын аты-жөнүн башка ата-эненин 

аты-жөнүнө өзгөртүүгө ата-эненин биринин 

макулдугу (никеден ажырашуу жана 

аталыгын аныктоо учурларында); 

- башка ата-эненин жүргөн жерин аныктоо 

мүмкүн болбогон жана ал баланы 

тарбиялоодон жана багуудан жүйөлүү 

себептерсиз баш тарткан учурда, дарек 

бюросунан маалымкат; 

- жашы жетпеген баланын ата-энесин 

(алардын бирин) ата-эне укуктарынан 

ажыратуу, аракетке жөндөмсүз, дайынсыз 

жок деп таануу жөнүндө соттун чечиминин 

көчүрмөсү.  

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 



36 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 



37 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

64. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Атасы экендигин аныктоону каттоо - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 4-бап,  

77-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

16 жашка чыккан жана укуктары 

чектелбеген жеке жактар 

 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Атасы экендигин мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк 
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6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - бир 

күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 
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орган жөнүндө 

маалымат берүү 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 
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нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- бала төрөлгөн учурда өз ара катталган 

никеде турбаган, баланын атасынын жана 

энесинин аталыгын аныктоо жөнүндө 

биргелешкен арызы; 

- энеси каза болгон, аны аракетке 

жөндөмсүз деп тааныган, энесинин жүргөн 

жери жөнүндө маалыматтар болбогон же 

балдардын укуктарын коргоо боюнча 

ыйгарым укуктуу органдын аймактык 

бөлүмүнүн макулдугу менен аны ата-эне 

укугунан ажыратуу учурунда, бала 

төрөлгөн учурда баланын энеси менен 

никеде турбаган, баланын атасынын 

аталыгын аныктоо жөнүндө арыз; 

- мыйзамдуу күчүнө кирген, аталыгын 

аныктоо жөнүндө же аталыгын таануу 

фактысын аныктоо жөнүндө соттун чечими; 

- ата-энелердин ким экендигин ырастоочу 

документтер - паспорттор; 

 - энесинин каза болгондугу жөнүндө 

күбөлүк, соттун энесин аракетке жөндөмсүз 

деп таануу жөнүндө же аны ата-эне 
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укуктарынан ажыратуу жөнүндө чечими же 

соттун энесин дайынсыз жок деп таануу 

жөнүндө чечими же энесинин турган ордун 

аныктоо мүмкүн эместигин ырастоочу, 

анын акыркы белгилүү жашаган орду 

боюнча ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу орган берген документ (атасынын 

арызы боюнча аталыгын аныктоону 

каттоодо); 

- баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү 

(арызды бала төрөлгөндөн кийин берүү 

учурунда); 

- медициналык мекеме же жеке 

практикалоочу дарыгер тарабынан 

берилген, эненин кош бойлуулугун 

ырастоочу документ (арызды бала 

төрөлгөнгө чейин берүү учурунда); 

- балдарды коргоо боюнча ыйгарым 

укуктуу органдын аймактык бөлүмүнүн 

аталыгын аныктоого макулдугун 

ырастоочу, бул орган тарабынан берилген 

документ (атасынын арызы боюнча 

аталыгын аныктоону каттоодо). 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 
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ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 
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иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

65. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Бала (кыз) багып алууну каттоо - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 4-бап, 78-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жактар   

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын Балдар кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

Бала асырап алууну мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк 
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жыйынтыгы 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - бир 

иш күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 
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жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 
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Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- мыйзамдуу күчүнө кирген, баланы асырап 

алуу жөнүндө соттун чечими; 

- асырап алуучулардын (асырап алуучунун) 

арызы; 

- асырап алуучулардын (асырап алуучунун) 

ким экендигин ырастоочу документтер, - 

паспорт. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 
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сапатынын 

параметрлери 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  
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Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

66. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Нике бекитүүнү салтанаттуу каттоону 

жүргүзүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 79-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Укуктары чектелбеген нике курагына 

чыккан жеке жактар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 
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Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Нике бекитүүнү мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүктү берүү менен никеге 

турууну каттоого байланыштуу салтанаттуу 

үрп-адат 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - бир 

сааттан ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 
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Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 
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негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- никеге туруу жөнүндө арыз; 

- никеге туруп жаткандардын ким 

экендигин ырастоочу документтер  

(паспорттор, офицердин өздүк күбөлүгү); 

- эгерде адам (адамдар) мурда никеде турса, 

никеден ажырашуу жөнүндө күбөлүк; 

- нике курагын төмөндөтүү жөнүндө 

белгиленген формадагы документ; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө акы 

төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция. 

Тараптардын бири чет мамлекеттин жараны 

болуп саналса, никеге турууну каттоодо 

кошумча төмөнкү документтерди берүүсү 

керек: 
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- чет өлкөлүк жарандын ким экендигин 

ырастоочу документ - паспорт; 

- нотариалдык күбөлөндүрүлгөн, кыргыз же 

орус тилдерине которулган паспорттун 

көчүрмөсү; 

- чет өлкөлүк жарандын ал жараны болуп 

саналган мамлекеттин аймагында катталган 

никеде турбаганын ырастоочу, 

легализацияланган жана апостилденген 

маалымкат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын 

буйругу менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 



53 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин,  ошондой эле дооматтын 

маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

колун, датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 
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Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек 

67. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Жаңы төрөлгөн балдарды салтанаттуу 

каттоону жүргүзүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 80-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жактар 

 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Туулгандыгы жөнүндө күбөлүктү берүү 

менен баланын төрөлгөнүн каттоо боюнча 

салтанаттуу үрп-адат  

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 
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(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - бир 

сааттан ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 
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буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-
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этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

1) Ата-энеси катталган никеде турган, 

баланын туулгандыгын каттоодо: 

 - баланын туулгандыгы жөнүндө медицина 

мекемесинин же жеке практикалоочу 

дарыгердин маалымкаты; 

 - ата-энелердин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

документтер; 

 - никелешүү жөнүндө күбөлүк; 

 - арыз ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

документ. 

2) Ата-энеси катталган никеде турбаган 

баланын туулгандыгын каттоо (аталыгын 

аныктоо) ушул стандарттардын III 

бөлүгүнүн 64-бабынын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн. 

3) Катталган никеде турбаган, эненин 

арызы боюнча баланын туулгандыгын 

каттоодо (жалгыз бой эне): 

- баланын туулгандыгы жөнүндө медицина 

мекемесинин же жеке практикалоочу 

дарыгердин маалымкаты; 

- эненин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

документ; 

- арыз ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

документ. 

4) Бир жана андан көп жашка чыккан 

балдардын туулгандыгын каттоодо: 

- баланын туулгандыгы жөнүндө медицина 

мекемесинин же жеке практикалоочу 
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дарыгердин маалымкаты; 

- ата-энелердин никеси жөнүндө күбөлүк 

(эгерде никелешсе); 

- ата-энелердин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

документтер (ата-энесинин); 

- баланын туулгандыгынын фактысын 

аныктоо жөнүндө соттун чечими 

(туулгандыгы жөнүндө белгиленген 

формадагы документ жок болгондо). 

5) Табылган баланын туулгандыгын 

каттоодо: 

- ички иштер органдарынын таштанды 

баланы аныктоо жөнүндө актысы; 

- баланын курагы жана жынысы жөнүндө 

медициналык корутунду (маалымкат). 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 
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шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин,  ошондой эле дооматтын 

маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

колун, датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 
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ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек 

68. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

тууралуу кайталап күбөлүк берүү, 

жарандык абалдын актыларынын 

маалымкатын, билдирүүлөрүн, 

көчүрмөлөрүн берүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 83-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жарандык абалдын актыларын 

мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүк 

кайталап төмөнкүлөргө берилет: 

- жарандык абалдын актысы катталган 

адамга; 

- жарандык абалдын актысы мурда 

катталган каза болгон адамдын тууганына; 

- туулгандыгы тууралуу акты катталган 

адам күбөлүктү кайталап берүү күнүнө 

карата жашы жетпеген учурда ата-энесине 

(алардын ордундагы адамдарга) же 

балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын аймактык 

бөлүмүнүн өкүлүнө; 

- жарандык абалдын актысын мамлекеттик 

каттоо жөнүндө кайра күбөлүк алууга 

укуктуу болгон адамдын атынан 
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нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним кат 

берген учурда башка адамга. 

Жарандык абалдын актыларын 

мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүк 

кайталап төмөнкүлөргө берилбейт: 

- ата-эне укуктарынан ажыратылган же ата-

эне укуктары чектелген баланын ата-

энесине (ата-энелердин бирине); 

- никени бузган адамдарга жана нике 

жараксыз деп таанылган адамдарга 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

- «Жарандык абалынын актылары 

жөнүндө»; 

- «Мамлекеттик алым жөнүндө»; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

1994-жылдын 18-июлундагы № 521 

«Мамлекеттик алымдын ставкалары 

жөнүндө» токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Кайталап берилген мамлекеттик маанидеги 

укук белгилөөчү документтер: 

- туулгандыгын мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк; 

- никелешүүнү мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк; 

- никеден ажырашууну мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк; 

- каза болгондугун мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк; 

- аты-жөнүн өзгөртүүнү мамлекеттик 

каттоо жөнүндө күбөлүк; 

- аталыгын аныктоону мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк; 

- бала асырап алууну мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүк; 

- жарандык абалдын актыларын каттоодон 

көчүрмө; 

- жарандык абалдын актыларын каттоо 

жөнүндө маалымкат, кабарлама 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  
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- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 

кайрылган учурдан тартып бир иш күндөн 

ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  
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Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 
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жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- жарандык абалдын актысын каттоо 

жөнүндө кайра күбөлүк же маалымкат, 

көчүрмө берүү жөнүндө арыз; 

- жарандык абалдын актысын каттоого 

оңдоолорду, өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүүгө байланыштуу 

жарандык абалдын актысын каттоо 

жөнүндө кайра күбөлүк берүү жөнүндө 

арыз; 

- арыз ээсинин ким экендигин ырастоочу 

документ; 

-өкүлдүн ыйгарым укуктарын 

күбөлөндүрүүчү документ (ишеним кат); 

- өкүлдүн ким экендигин ырастоочу 

документ; 

- каза болгон адам менен туугандык 

байланышты ырастоочу документтер; 

- жарандык абалдын актыларын каттоо 

органынын жарандык абалдын актысын 

каттоого оңдоолорду, өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

билдирүүсү 

- мыйзамдуу күчүнө кирген жарандык 

абалдын актысын каттоону калыбына 

келтирүү жөнүндө соттун чечими.  
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Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

1994-жылдын 18-июлундагы № 521 

«Мамлекеттик алымдын ставкаларын 

бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык 

мамлекеттик алым алынат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 
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- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин,  ошондой эле дооматтын 

маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

колун, датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек 
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69. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Транспорт каражаттарын башкаруу укугуна 

айдоочунун күбөлүгүн берүү - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 4-бап, 85-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Айдоочулук курамды каттоо жаатында 

мамлекеттик саясатты ишке ашыруу 

боюнча функцияларды камсыздоочу 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) 

жана анын ведомстволук бөлүмдөрү, анын 

ичинде аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Төмөнкү куракка жеткен жеке жактар: 

- 16 жаш - «А1», «А», «В1» категориялары 

боюнча; 

- 17 жаш - «В» категориясы боюнча; 

- 18 жаш - «ВЕ», «С1», «С» категориялары 

боюнча;  

- 21 жаш - «D1», «D», «C1E», «CE» «D1E», 

«DE» категориялары боюнча 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

- «Кыргыз Республикасында жол кыймылы 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

1999-жылдын 4-августундагы № 420 

«Автотранспорт каражаттарын башкарууга 

экзамен кабыл алуу, граждандарга 

айдоочунун күбөлүгүн берүү жана 

айдоочуларды автотранспорт каражаттарын 

башкарууга уруксат тартиби жөнүндө 

Жобону бекитүү тууралуу»; 

2010-жылдын 5-февралындагы № 76 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 

алдындагы Транспорттук каражаттарды 

жана айдоочулук курамды каттоо 

департаменти жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Транспорт каражаттарын башкаруу укугуна 

улуттук же эл аралык үлгүдөгү айдоочунун 

күбөлүгү 
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6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана документтерди кабыл 

алууга убакыт - 30 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү, анын 

ичинде экзамендер (практикалык жана 

теориялык) жана айдоочулук күбөлүктү 

даярдоо убактысы - 3 саат. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы жана кезек күтүү - 30 

мүнөт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдү маалымдоо 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 
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жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызматты көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 
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түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12. Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү зарыл: 

1) Транспорт каражаттарын башкарууга 

укук берген айдоочунун күбөлүгүн алуу 

үчүн: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз 

(келүүчүлөрдүн арыздарын операторлор 

белгиленген форма боюнча толтурушат); 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 

өздүгүн күбөлөндүргөн документ (паспорт) 

же дислокацияланган ордунан (аскер 

бөлүгүнөн) берилген маалымкат бар болгон 

учурда аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик 

билети; 

- сынак тапшырып жаткан адамдын 

транспорт каражаттарынын тиешелүү 

категорияларын башкарууга жарактуулугун 

тастыктаган белгиленген үлгүдөгү 

медициналык маалымкат (№ 083 формасы); 

- 3х4 см фотография (2 даана); 

- транспорт каражаттарынын айдоочуларын 
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даярдоо жөнүндө күбөлүк; 

- айдоочунун жеке карточкасы. 

2) Транспорт каражаттарын башкарууга 

укук берген айдоочунун күбөлүгүн 

алмаштырууда төмөнкүлөр берилет: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз 

(келүүчүлөрдүн арыздарын операторлор 

белгиленген форма боюнча толтурушат); 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 

өздүгүн күбөлөндүргөн документ (паспорт) 

же дислокацияланган ордунан (аскер 

бөлүгүнөн) берилген маалымкат бар болгон 

учурда аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик 

билети; 

- сынак тапшырып жаткан адамдын 

транспорт каражаттарынын тиешелүү 

категорияларын башкарууга жарактуулугун 

тастыктаган белгиленген үлгүдөгү 

медициналык маалымкат (№ 083 формасы); 

- 3х4 см фотография (2 даана); 

- транспорт каражаттарынын айдоочуларын 

даярдоо жөнүндө күбөлүк; 

- айдоочунун жеке карточкасы. 

- айдоочунун күбөлүгү (эскиси).  

3) Транспорт каражаттарын башкарууга 

укук берген айдоочунун күбөлүгү жоголгон 

учурда: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз 

(келүүчүлөрдүн арыздарын операторлор 

белгиленген форма боюнча толтурушат); 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 

өздүгүн күбөлөндүргөн документ (паспорт) 

же дислокацияланган ордунан (аскер 

бөлүгүнөн) берилген маалымкат бар болгон 

учурда аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик 

билети; 

- сынак тапшырып жаткан адамдын 

транспорт каражаттарынын тиешелүү 

категорияларын башкарууга жарактуулугун 

тастыктаган  белгиленген үлгүдөгү 

медициналык маалымкат (№ 083 формасы); 

- 3х4 см фотография (2 даана); 

- транспорт каражаттарынын айдоочуларын 

даярдоо жөнүндө күбөлүк; 

- ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым 
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укуктуу органдын айдоочусунун 

күбөлүгүнөн ажыратуу фактысы жок 

экенин тастыктаган документи. 

4) Чет өлкөлүк жарандар транспорт 

каражаттарын башкарууга укук берген 

айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн 

төмөнкүлөрдү беришет: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз 

(келүүчүлөрдүн арыздарын операторлор 

белгиленген форма боюнча толтурушат); 

- котормосу күбөлөндүрүлгөн жарандын 

өздүгүн тастыктаган документ (паспорт) же 

качкындын күбөлүгү; 

- 6 айдан ашык мөөнөткө ачылган визасы 

бар жашоого уруксат же мигранттын 

карточкасы;  

- убактылуу катталганын тастыктаган 

документ (визасыз кирүү режими бар чет 

өлкөлөрдүн жарандары үчүн); 

- сынак тапшырып жаткан адамдын 

транспорт каражаттарынын тиешелүү 

категорияларын башкарууга жарактуулугун 

тастыктаган  белгиленген үлгүдөгү 

медициналык маалымкат (№ 083 формасы); 

- 3,5х4,5 см фотография (2 даана) 

жалтырабаган негизде; 

- транспорт каражаттарынын айдоочуларын 

даярдоо жөнүндө күбөлүк; 

- өз өлкөсүнүн элчилигинин консулдук 

кызматында катталганын тастыктаган 

документ (Кыргыз Республикасында 

визасыз болууга уруксат берилген чет 

өлкөлөрдүн жарандары үчүн). 

5) Чет өлкөлүк жарандар айдоочунун 

күбөлүгүн алмаштырууда  кошумча түрдө 

төмөнкүлөрдү беришет: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз 

(келүүчүлөрдүн арыздарын операторлор 

белгиленген форма боюнча толтурушат); 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 

өздүгүн күбөлөндүргөн документ (паспорт) 

же дислокацияланган ордунан (аскер 

бөлүгүнөн) берилген маалымкат бар болгон 

учурда аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик 

билети; 
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- сынак тапшырып жаткан адамдын 

транспорт каражаттарынын тиешелүү 

категорияларын башкарууга жарактуулугун 

тастыктаган  белгиленген үлгүдөгү 

медициналык маалымкат (№ 083 формасы); 

- 3,5х4,5 см фотография (2 даана), 

жалтырабаган фондо; 

-убактылуу катталганын тастыктаган 

документ (визасыз кирүү режими бар чет 

өлкөлөрдүн жарандары үчүн); 

- виза; 

- күбөлөндүрүлгөн котормосу бар 

айдоочунун күбөлүгү. 

Транспорт каражаттарын башкарууга укук 

берген айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн  

керектөөчүлөр теориялык жана 

практикалык сынак тапшырышат. 

«CIE», «CE», «DIE» жана «DE» 

категорияларындагы транспорт 

каражаттарын башкаруу укугу «CI», «C», 

«DI» жана «D» графаларында тиешелүү 

уруксат берүүчү белгилери, тиешелүү 

автотранспорт каражаттарында иштеген 

бир жылдык үзгүлтүксүз стажы бар, 

белгиленген программалар боюнча окуу 

уюмдарында  кайра даярдоодон өткөн жана 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүнүштөрүндө  теориялык жана 

практикалык сынак тапшырган 

айдоочуларга  берилет. 

«DI»  жана «D» категорияларындагы 

транспорт каражаттарын башкаруу укугу 

«В», «CI» же «C» категорияларындагы 

күбөлүгү бар, тиешелүү транспорт 

каражатында үзгүлтүксүз иштеген бир 

жылдык стажы бар, белгиленген 

программалар боюнча окуу уюмдарында  

кайра даярдоодон өткөн жана  ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүнүштөрүндө  теориялык жана 

практикалык сынак тапшырган 

айдоочуларга  берилет. Айдоочулук 

көндүмдөр боюнча сынактар автобустарды 

жана  талап кылынып жаткан 

категориялардын жогоркусуна тиешелүү 
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болгон транспорт каражаттарынын 

курамдарын башкартуу менен алынат. 

Кыргыз Республикасынын жарандарына эл 

аралык жол кыймылына катышуу үчүн 

колдонуудагы улуттук айдоочунун 

күбөлүгүнүн негизинде эл аралык 

айдоочунун күбөлүгү берилет. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (ar) расмий сайттарына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын 

буйругу менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

http://www.archive.kg/
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маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 
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саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

70. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды 

башкаруу укугуна тракторист-машинисттин 

күбөлүгүн берүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 86-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Автотранспорт каражаттарын жана алардын 

чиркегичтерин, атайын технологиялык 

машиналарды, айдоочулук курамды каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү)  

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Төмөнкү курактарга жеткен жеке адамдар: 

- 16 жаш - кыймылдаткычынын 

кубаттуулугу 25,7 кВт’га чейинки каз таман 

жана дөңгөлөктүү тракторлорду айдоо 

укугу («А» категориясы); 

- 17 жаш, «А» графасында уруксат берүүчү 

белгиси бар - кыймылдаткычынын 

кубаттуулугу 25,7 кВт’тан 77,2 кВт’ка 

чейинки дөңгөлөктүү тракторлорду айдоо 

укугу («Б» категориясы ); 

- 18 жаш, «А», «Б» графаларында уруксат 

берүүчү белгиси бар -  кыймылдаткычынын 

кубаттуулугу 77,2 кВт’тан жогору 

дөңгөлөктүү тракторлорду айдоо укугу 

(«В» категориясы ); 

- 18 жаш, «А» графасында уруксат берүүчү 

белгиси бар - кыймылдаткычынын 

кубаттуулугу 25,7 кВт’тан жогору каз 

таман тракторлорду айдоо укугу («Г» 
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категориясы ); 

- 18 жаш, «А», «Б» графаларында уруксат 

берүүчү белгиси бар - өзү жүрүүчү айыл 

чарба машиналарын айдоо укугу («Д» 

категориясы); 

- 20 жаш, «А», «Б», «В» графаларында 

уруксат берүүчү белгилери жана 

үзгүлтүксүз бир жылдык стажы бар - 

мелиоративдик, жер казуучу, жол-курулуш 

машиналарын, анын ичинде сузгучунун 

көлөмү 2 куб.м’ге чейинки экскаваторлорду 

жана жүктөгүчтөрдү айдоо укугу («Е» 

категориясы); 

- 21 жаш, «А», «Б», «В», «Е» графаларында 

уруксат берүүчү белгилери жана 

үзгүлтүксүз бир жылдык стажы бар - 

мелиоративдик, жер казуучу, жол-курулуш 

машиналарын, анын ичинде сузгучунун 

көлөмү 2 куб.м’ден жогорку 

экскаваторлорду жана жүктөгүчтөрдү 

айдоо укугу («Е1» категориясы) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Кыргыз Республикасындагы жол 

кыймылы жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

2010-жылдын 5-февралындагы № 76 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 

алдындагы Транспорттук каражаттарды 

жана айдоочулук курамды каттоо 

департаменти жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды 

айдоо укугуна тракторист-машинисттин 

күбөлүгү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 
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Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана документтерди кабыл 

алууга убакыт - 30 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү, анын 

ичинде экзамендер (практикалык жана 

теориялык) жана айдоочулук күбөлүктү 

даярдоо убактысы - 2 саат. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы жана кезек күтүү - 30 

мүнөт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдү маалымдоо 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 



79 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 
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Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү зарыл: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз (ордунда 

толтурулат; 

- курсту аяктагандыгы жөнүндө күбөлүк 

(бар болсо); 

- жарандын өздүгүн күбөлөндүргөн 

документ; 

- 3х4 фото сүрөт – 2 даана; 

- сынак тапшырган адамдын тиешелүү 

категориядагы транспорт каражаттарын 

башкарууга жарактуулугу жөнүндө 

белгиленген үлгүдөгү медициналык 

маалымкат (форма № 083). 

Тракторист-машинисттин күбөлүгүн алуу 

үчүн керектөөчүлөр квалификациялык 

сынак тапшырышат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн расмий сайттарына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын 
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буйругу менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 
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берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

71. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, 

катталуунун номердик белгилерин берүү 

менен автомототранспорт каражаттарына 

менчик укукту каттоо (кайра каттоо) - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 4-бап,  

87-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Автотранспорт каражаттарын жана алардын 

чиркегичтерин, атайын технологиялык 

машиналарды, айдоочулук курамды каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 
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ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү)  

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын жарандары, чет 

өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок 

адамдар, жалпы пайдалануудагы 

автомобиль жолдорунда жүрүүгө арналган 

автомототранспорт каражаттарынын жана 

алардын чиркегичтеринин, анын ичинде 

башка мамлекеттерде катталган жана 

Кыргыз Республикасына 6 айдан ашык 

мөөнөткө убактылуу киргизилген 

автомототранспорт каражаттарынын жана 

алардын чиркегичтеринин менчик ээлери 

Кыргыз Республикасынын юридикалык 

жактары, чет өлкөлүк юридикалык жактар, 

уюштуруу-укук формасына карабастан 

автомототранспорт каражаттарынын жана 

алардын чиркегичтеринин, анын ичинде 

башка мамлекеттерде катталган жана 

Кыргыз Республикасына 6 айдан ашык 

мөөнөткө убактылуу киргизилген 

автомототранспорт каражаттарынын жана 

алардын чиркегичтеринин менчик ээлери 

4. Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

- «Кыргыз Республикасындагы жол 

кыймылы жөнүндө»; 

- «Жол фонду жөнүндө»; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  

токтомдору: 

- 2003-жылдын 15-февралындагы № 65  

«Автомототранспорт каражаттарын жана 

алардын чиркегичтерин Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматында каттоо 

эрежелерин бекитүү жөнүндө»; 

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 76 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 

алдындагы Транспорттук каражаттарды 

жана айдоочулук курамды каттоо 

департаменти жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн Жыйынтык продуктулар болуп төмөнкүлөр 
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мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

эсептелет: 

- транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө 

күбөлүк берүү; 

- транспорт каражатынын паспортун берүү 

(транспорт каражатынын менчик ээсинин 

каалоосу боюнча); 

- техникалык талонду берүү; 

- каттоо белгилерин берүү; 

- транспорт каражаттарын каттоодон 

чыгаруу менен «Транзит» каттоо 

белгилерин берүү; 

- жараксыз абалга келгендигине 

байланыштуу номерлер коюлган 

түйүндөргө жана агрегаттарга 

маалымкаттарды берүү менен транспорт 

каражаттарын каттоодон чыгаруу 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 
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документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана документтерди кабыл 

алууга убакыт - 30 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүү боюнча акыркы 

жыйынтыкты берүү убактысы - 60 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы жана кезек күтүү - 30 

мүнөт. 

Кошумча текшерүүлөрдү талап кылуучу 

учурларда (камакка, күрөөгө коюу ж.б.) 

кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

белгиленет, мөөнөттү узартуунун 

себептерин түшүндүрүү менен бул 

тууралуу керектөөчү кабарландырылышы 

керек 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдү маалымдоо 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 
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- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) 

жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 
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11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн 

транспорт каражаттарынын менчик ээлери  

төмөнкүлөрдү беришет: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз 

(келүүчүлөрдүн арыздарын операторлор 

белгиленген форма боюнча толтурушат); 

- каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн 

кайрылган жарандын өздүгүн 

күбөлөндүргөн документ; 

- белгиленген салыктарды, жыйымдарды 

төлөө жөнүндө дүмүрчөк; 

-автомототранспорт каражаттарын (мындан 

ары – АМТК) жана алардын чиркегичтерин 

сатуу-алуу келишими, бар болгон учурда; 

-транспорт каражатын каттоо жөнүндө 

күбөлүк; 

- алыскы чет өлкөлөрдөн келген транспорт 

каражатынын брифи (техпаспорту); 

- Кыргыз Республикасына Түштүк 

Кореядан ташылып келген транспорт 

каражаттары үчүн паркинг-баракча; 

- чыгаруучу-заводдун сертификаты, АМТК 

жана алардын чиркегичтерин  жаңыдан 

чыгарууга инвойст же контракт; 

- транспорт каражаты утилдештирилген 

учурлардан тышкары, транспорт 

каражаттарын көрсөтүүгө тоскоол болуучу 

жагдайлар бар болгондо транспорт 

каражатынын турган орду боюнча ыйгарым 

укуктуу органдын  аймактык бөлүмүндө 

түзүлгөн жана ыйгарым укуктуу органдын  

аймактык бөлүмүнүн башчысы 

күбөлөндүргөн транспорт каражатын кароо 

актын көрсөтүүгө жол берилет (актынын 

жарактуулук мөөнөтү 20 сутка); 

- Кыргыз Республикасына Көз карандысыз 

Мамлекеттердин Шериктештигине (КМШ) 

мүчө-мамлекеттерден ташылып келген 

автотранспорт каражаттарынан тышкары, 

өндүрүүчү-уюм, расмий өкүл 
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(дистрибьютер, дилер), өндүрүүчү-завод, 

соода уюму, жеке ишкер тарабынан 

берилген маалымкат-эсеп, биржа 

бүтүмдөрү боюнча сатуу-алуу келишими, 

же транспорт каражатына, номерлүү 

агрегатка  менчик укугун тастыктаган 

башка документ; 

Транспорт каражатына, номерлүү агрегатка  

менчик укугун тастыктаган башка 

документтерге төмөнкүлөр кирет: 

- Кыргыз Республикасынын аймагына 

ташылып келген транспорт каражаттарына, 

номерлүү агрегаттарга бажы органдары 

тарабынан берилүүчү документтер; 

- калкты социалдык коргоо органдары 

берген ДМЧА транспорт каражаттарын 

бөлүү жөнүндө документтер; 

- соттордун чечимдери, мажбурлап 

аткартуучу органдардын же бажы 

органдарынын токтомдору; 

- келишимдер, мүлктү мурастоо укугу 

жөнүндө күбөлүктөр жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

түзүлгөн жана/же таризделген башка 

документтер; 

- транспорт каражаттарынын каттоо 

белгилери жа «ТРАНЗИТ» каттоо 

белгилери жана (же) Кыргыз 

Республикасына ташылып келген 

транспорт каражаттары катталган 

мамлекеттердин  каттоо документтери жана 

каттоо номерлери; 

Юридикалык жактарга таандык болгон 

транспорт каражаттарын каттоо үчүн 

уюмдун мамлекеттик каттоодон өткөнүн 

тастыктаган документтер кошумча түрдө 

берилет. 

Чет өлкөлөрдүн басма сөз, радио, 

телекөрсөтүү органдарынын 

кызматкерлерине таандык транспорт 

каражаттарын каттоо үчүн 

аккредитациялоочу кызматтык 

карточкалары жана ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүнүшүндө 

катталган улуттук паспорттору кошумча 
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түрдө берилет.    

Юридикалык жактын өкүлүнүн ыйгарым 

укуктары юридикалык жактын атынан 

берилген, анын жетекчисинин же 

уюмдаштыруучу документтери менен 

ыйгарым укуктар берилген башка кызмат 

адамынын колтамгасы жана бул уюмдун 

мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ишеним кат 

менен тастыкталат. 

14 жаштан 16 жашка чейинки жарандардын 

өздүгүн аныктоо жашы эрезеге жете элек 

адамдын туулгандыгы жөнүндө күбөлүк 

берилген учурда, ата-энелеринин 

(асыроочуларынын), камкорчуларынын  

(көзөмөлүчөрүнүн) же балдарды коргоо 

боюнча  ыйгарым укуктуу органдын 

өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлөт. 

Транспорт каражаттарынын менчик ээлери 

14 жашка толо элек адамдар болгон учурда 

каттоо иш-аракеттери алардын атынан 

мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан гана 

жүргүзүлөт, ал эми менчик ээлери 14 

жаштан 18 жашка чейинки курактагы 

адамдар болгон учурда – көрсөтүлгөн 

адамдар тарабынан алардын мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн жазуу түрүндөгү макулдугу 

менен жүргүзүлөт. Транспорт каражатынын 

менчик ээси сот тарабынан  аракетке 

жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү 

чектелген катары таанылган адам болгон 

учурда, тиешелүү түрдө камкорчусу же 

көзөмөлчүсү мындай адамдын  өкүлү болот. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Кызмат көрсөтүү үчүн алым алынат. Алым 

алуунун тартиби жана анын өлчөмдөрү 

http://www.archive.kg/
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Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык белгиленет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат. 
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Төмөнкүлөр каттоого жатпайт: 

- конструкциясы же конструкцияга 

киргизилген өзгөртүүлөр жол кыймылынын 

коопсуздугу бөлүгүндөгү Кыргыз 

Республикасында колдонулуучу 

эрежелердин, ченемдердин жана 

стандарттардын же көрсөтүлгөн 

документтердин талаптарына шайкеш 

келбеген транспорт каражаттары; 

- ыкчам же атайын максаттарга арналган 

жана стандарттардын талаптарына жооп 

бербеген транспорт каражаттары; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүндө мурда катталган жана 

катталган жери боюнча каттоодон 

чыгарылбаган транспорт каражаттары; 

- карандаш менен толтурулган же 

сүртүлгөндөрү, кошумча жазуулары, 

чийилген сөздөрү, ошондой эле 

эскертилбеген оңдоолору бар документтер 

(каттоо документтеринин тексттери ачык 

жана так, жарандардын аты-жөнү толук, 

алардын жашаган жери көрсөтүлүп, 

юридикалык жактардын аталыштары -

кыскартылбастан, юридикалык даректерин 

так көрсөтүү менен жазылышы керек. 

Каттоого берилген документтердин, 

ошондой эле ыйгарым укуктуу органдын 

ведомстволук бөлүмдөрү берген каттоочу 

жана башка документтердин көчүрмөлөрү 

(анын ичинде фотокопиялары жана 

светокопиялары) мыйзамдарда каралган 

учурлардан тышкары түп нускалардын 

ордуна кабыл алынбайт); 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2010-жылдын 15-февралындагы № 65 

токтому менен бекитилген 

Автомототранспорт каражаттарын жана 

алардын чиркегичтерин Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматында каттоо 

эрежелеринин 62-63-пункттарында 

каралган учурлардан тышкары жараксыз 

абалга келгендердин арасынан калыбына 

келтирилген же запастык бөлүктөрдөн жана 
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агрегаттардан чогултулган транспорт 

каражаттары;  

- өз алдынча жасалган же 

сертификациялоодон өтпөгөн же ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмдөрү 

менен макулдашылбаган техникалык 

шарттарды бузуу менен кайра жабдылган  

транспорт каражаттары 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

72. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, 

катталуунун номердик белгилерин берүү 

менен тракторлорго, трактордук 

чиркегичтерге, өзү жүрүүчү технологиялык 

машиналарга, ичинен күйүүчү 
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кыймылдаткычы бар (опурталдуу өндүрүш 

объекттеринде колдонулуучу техникалык 

түзүлүштөрдөн башка) стационардык 

технологиялык түзүлүштөргө менчик 

укугун каттоо (кайра каттоо) - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 88 пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Автотранспорт каражаттарын жана алардын 

чиркегичтерин, атайын технологиялык 

машиналарды, айдоочулук курамды каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү)  

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Башка мамлекеттерде катталган жана 

Кыргыз Республикасына алты айдан ашык 

мөөнөткө убактылуу алып киргизилген 

техникасы жана орнотмолору бар 

жарандыгына карабастан жеке жана 

менчигинин түрүнө карабастан 

юридикалык жактар, жарандыгы жок 

адамдар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Кыргыз Республикасындагы жол 

кыймылы жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2006-жылдын 23-августундагы № 603 

«Кыргыз Республикасынын Айыл, суу 

чарба жана кайра иштетүү өнөр жай 

министрлигине караштуу Башкы 

мамлекеттик техникалык инспекция 

органдары тарабынан тракторлорду, өзү 

жүрүүчү технологиялык машиналарды 

(автотранспорттон башкасын), алардын 

чиркегичтерин, ошондой эле 

технологиялык түзүлүштөрдү мамлекеттик 

каттоонун, кайра каттоонун жана эсепке 

алуунун, техникалык кароо жүргүзүүнүн, 

квалификациялык экзамендерди алуунун 
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жана тракторист-машинисттин күбөлүгүн 

берүүнүн эрежелерин бекитүү жөнүндө»; 

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 76 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 

алдындагы Транспорттук каражаттарды 

жана айдоочулук курамды каттоо 

департаменти жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Төмөнкүлөрдү берүү:  

- техникалык паспорт; 

- транспорт каражатынын техникалык 

талону; 

- каттоочу номердик белги 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат Кезек күтүү жана документтерди кабыл 
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көрсөтүүнүн мөөнөтү алууга убакыт - 30 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүү боюнча акыркы 

жыйынтыкты берүү убактысы - 1 саат. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы жана кезек күтүү - 30 

мүнөт. 

Кошумча текшерүүлөрдү талап кылуучу 

учурларда кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык белгиленет, мөөнөттү узартуунун 

себептерин түшүндүрүү менен бул 

тууралуу керектөөчү кабарландырылышы 

керек 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдү маалымдоо 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 
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укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) 

жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызматты көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн 
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документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

төмөнкүлөрдү берүү зарыл: 

- белгиленген үлгүдөгү арыз; 

- техника жана (же) орнотмо; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык:  

арыз берүүчүнүн (берүүчүлөрдүн) 

техникага жана (же) орнотмого  менчик 

(менчикти башкаруу) укугун тастыктаган 

документ (өндүрүүчү-заводдун, же 

сатуучунун маалымкат-эсеби, сатуу-алуу 

келишими, алмашуу, белекке берүү 

келишими, менчик укугу, мурастоо укугу 

жөнүндө күбөлүктөр жана мыйзамдарга 

ылайык түзүлгөн мүлктү ажыратуу 

жөнүндө келишимдер), ал эми өз алдынча 

чогултулган же кайра жабдылган транспорт 

каражаттары үчүн – техникалык 

түйүндөргө жана агрегаттарга менчик 

укугун (башкаруу укугун) тастыктаган 

документтер кошумча түрдө берилет; 

- техникалык паспорт, техникалык талон 

(кайра каттоо үчүн); 

- арыз берүүчүнүн өздүгүн тастыктаган 

документ; 

- юридикалык жакты каттоо жөнүндө 

күбөлүк жана арыз берүүчүнүн колтамга 

коюу укугун тастыктаган документ; 

- эгер техника жана (же) орнотмо күрөөдө 

турса (лизинг боюнча берилген болсо) 

күрөө кармоочунун (лизинг берүүчүнүн) 

жазуу түрүндөгү макулдугу; 

- белгиленген салыктарды төлөө жөнүндө 

документ,  салыктардан бошотулган учурда 

- тиешелүү маалымкат; 

- ыйгарым укуктуу органдын алдындагы 

ведомстволук бөлүнүштүн кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн төлөө жөнүндө банк 

мекемесинин документи. 

Юридикалык жактын өкүлүнүн ыйгарым 

укуктары юридикалык жактын атынан 

берилген, анын жетекчисинин же 

уюмдаштыруучу документтери менен 

ыйгарым укуктар берилген башка кызмат 

адамынын колтамгасы жана бул уюмдун 

мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ишеним кат 
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менен тастыкталат.    

14 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 

жарандардын өздүгүн аныктоо жашы 

эрезеге жете элек адамдын туулгандыгы 

жөнүндө күбөлүгү берилген учурда, ата-

энелеринин (асыроочуларынын), 

камкорчуларынын  (көзөмөлүчөрүнүн) же 

балдарды коргоо боюнча  ыйгарым укуктуу 

органдын өкүлдөрүнүн катышуусунда 

жүргүзүлөт. 

Транспорт каражаттарынын менчик ээлери 

14 жашка толо элек адамдар болгон учурда 

каттоо иш-аракеттери алардын атынан 

мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан гана 

жүргүзүлөт, ал эми менчик ээлери 14 

жаштан 18 жашка чейинки курактагы 

адамдар болгон учурда – көрсөтүлгөн 

адамдар тарабынан алардын мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн жазуу түрүндөгү макулдугу 

менен жүргүзүлөт. Транспорт каражатынын 

менчик ээси сот тарабынан  аракетке 

жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү 

чектелген катары таанылган адам болгон 

учурда, тиешелүү түрдө камкорчусу же 

көзөмөлчүсү мындай адамдын  өкүлү болот. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

Юридикалык жактын ыйгарым укуктары 

буга ыйгарым укугуна уюмдаштыруу 

документтери жана ушул уюмдун мөөрү 

менен ыйгарым укук берилген анын 

жетекчисинин же башка адамдын колу 

менен күбөлөндүрүлгөн юридикалык 

жактын атынан берилген ишеним кат менен 

тастыкталат.    

14 жаштан 16 жашка чейинки жарандардын 

өздүгүн аныктоо ата-энесинин, (багып 

http://www.archive.kg/
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алуучулардын) камкорчулардын 

(көзөмөлчүлөрдүн) же камкордук жана 

көзөмөлдүк органдарынын өкүлдөрүнүн 

катышуусу менен жашы жетпеген жактын 

туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн көрсөтүү 

менен жүргүзүлөт. 

Транспорттук каражаттардын менчик 

ээлери болуп 14 жашка жетпеген жактар 

болгон учурда каттоо аракеттери алардын 

атынан ата-энелери, багып алуучулар же 

камкорчулар тарабынан, ал эми менчик 

ээлери 14 жаштан 18 жашка чейинки 

курактагы жаштар болсо - бул жактар 

тарабынан ата-энесинин мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн, багып алуучулардын же 

камкорчулардын кат жүзүндөгү макулдугу 

менен жүргүзүлөт. Транспорттук 

каражаттын менчик ээси сот тарабынан 

аракет жөндөмсүз же аракет 

жөндөмдүүлүгү чектелген катары 

таанылган адам болсо, мындай жакты  

тиешелүү түрдө камкорчу же көзөмөлчү 

көрсөтөт. 

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү 

тарабынан аракеттердин тартиби, ошондой 

эле бардык талап кылынуучу 

документтердин үлгүлөрү жана формалары 

кызмат көрсөтүү орундарындагы  

маалыматтык такталарда жана МККнын 

расмий сайтында жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат. 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Кызмат көрсөтүү үчүн алым алынат. Алым 

алуунун тартиби жана анын өлчөмдөрү 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык белгиленет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 
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билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 
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Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

73. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Транспорт каражаттар жана айдоочунун 

күбөлүктөрү тууралуу маалыматтарды 

тастыктоо - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 4-бап, 89-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Айдоочулук курамды каттоо жаатында 

мамлекеттик саясатты ишке ашыруу 

боюнча функцияларды камсыздоочу 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) 

жана анын ведомстволук бөлүмдөрү, анын 

ичинде аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Маалыматтар талап кылынган транспорт 

каражаттарынын менчик ээлери болуп 

эсептелген (эсептелбеген) жарандыгына 

карабастан жеке жана менчигинин түрүнө 

карабастан юридикалык жактар же 

нотариалдык түрдө укуктары 

күбөлөндүрүлгөн алардын өкүлдөрү 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2010-жылдын 5-февралындагы № 76 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 



102 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 

алдындагы Транспорттук каражаттарды 

жана айдоочулук курамды каттоо 

департаменти жөнүндө» токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Жарандардын атына катталган 

автомототранспорт каражаттары жана өзү 

жүрүүчү технологиялык машиналар бар же 

жоктугу жөнүндө тастыктама-маалымкат 

берүү. 

Кыргыз Республикасынын аймагынан 

айдоочунун күбөлүгүн алгандыгы тууралуу 

тастыктама-маалымкат берүү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана документтерди кабыл 

алууга убакыт - 15 мүнөт. 
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Кызмат көрсөтүү боюнча акыркы 

жыйынтыкты берүү убактысы - 5 иш күн. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы жана кезек күтүү - 15 

мүнөт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдү маалымдоо 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) 

жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызматты көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 
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кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу 

учурунда кызматкерлер этиканын төмөнкү 

негизги принциптерин сакташат: сылык, ак 

ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү 

болуу, маселенин маңызын тереңинен 

түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен 

адамды уга билүү жана анын позициясын 

түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган 

чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык 

көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө 

муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-

картаң пенсионерлер, согуштун жана 

эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) 

менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү 

аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү 

формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча гана берилиши 

мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди 

берүүсү зарыл: 

1) жеке жактар үчүн: 

- арыз; 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- эгерде арыз берүүчү ишенимдүү адам 

болсо - нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
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ишеним кат; 

2) юридикалык жактар үчүн: 

- кат; 

- мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына жайгаштырылат 

жана өз убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын 

буйругу менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар 

үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, 

маалыматтык колдоонун (басма жана 

электрондук форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 
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кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган 

кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин 

күтүүлөрүнө ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана 

сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде 

болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн баш тартуу 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай 

берилбегенде керектөөчү ыйгарым укуктуу 

органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилигине оозеки же 

жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун 

аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон 

номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, 

кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, 

датасын камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн 

ашпашы керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес 
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кайра кароо мезгили мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде 

кайра каралып туруусу керек  

»; 

- V бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 31-47-баптар менен толукталсын: 

« 

31. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Жеке жана юридикалык жактардын 

суроолору боюнча социалдык-укуктук жана 

тематикалык мүнөздөгү маалыматтарды 

берүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 40-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү)   

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар (анын 

ичинде чет өлкөлүктөр) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө»; 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын жана жергиликтүү 

өзалдынча башкаруу органдарынын 

карамагында турган маалыматтарга жетүү 

жөнүндө»; 

- «Жарандардын кайрылууларын кароонун 

тартиби жөнүндө»;  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2000-жылдын 20-январындагы № 33  

«КМШга катышкан мамлекеттердин архив 

маалыматын пайдалануу  тармагындагы өз 

ара  аракеттенүүсүнүн принциптери жана 

формалары жөнүндө Макулдашууну 

бекитүү тууралуу»;  

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 72 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын  
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алдындагы Архив агенттиги жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 

жыйынтыгы болуп архивдик документ 

(архивдик маалымкат, архивдик көчүрмө, 

архивдик копия) эсептелет: 

- эмгек акы тууралуу;  

- иштеген эмгек стажын тастыктоо 

тууралуу;  

- сыйланган  сыйлыктары тууралуу;   

- жер участогунун бөлүнүп берилиши 

тууралуу;  

- батирдин берилиши тууралуу;  

- мүлккө болгон укуктарды тастыктоо  

тууралуу;  

- массалык репрессияга дуушар болгон 

адамдар тууралуу;   

- жарандарды реабилитациялоо тууралуу;   

-  эвакуациялоо фактылары тууралуу;  

- шаар, айыл, көчөлөрдүн, мекеме-

уюмдардын аталыштарынын 

өзгөрүлгөндүгү ж.б.  тууралуу 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

(мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга 

(ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө 

тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен 

жабдылган имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн 

орундар, ажатканалар бар (региондордо 

борбордук суу түтүгүнө жана 

канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), 

жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор 

менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 
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категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана 

майыптары, ооруктун эмгекчилери жана 

аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, 

кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер 

алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана суроо-талапты кабыл 

алууга чектелген убакыт - 30 мүнөттөн 

ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнү кароого чектелген 

убакыт - 30 күндөн ашык эмес.  

Узак мезгилди (10 жылдан ашык) камтыган 

суроо-талапты аткарууда ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчисинин чечими боюнча белгиленген 

мөөнөт арыз ээсин жазуу жүзүндө 

милдеттүү кабарлоо менен 30 күндүк 

мөөнөткө кошумча узартылышы мүмкүн 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 
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жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 
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согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин тизмеси 

Кызмат көрсөтүүнү алууда төмөнкү 

документтер талап кылынат: 

-  белгиленген формадагы кайрылуу; 

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; 

- ким экендигин ырастоочу документ 

(паспорт). 

Юридикалык  жактар өз  өкүлүнүн  укугун 

тастыктаган документин (ишеним катын) 

кошумча тапшырат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

http://www.archive.kg/
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- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта арыз (суроо-талап) 

жазуу бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 
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укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

32. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Архивдик фонддон документтердин 

көчүрмөлөрүн берүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 41-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу орган) жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрү, анын ичинде аймактык 

органдары (мындан ары - ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүмдөрү)   

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар (анын 

ичинде чет өлкөлүктөр) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө»; 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча 

башкаруу органдарынын карамагында 

турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»; 

- «Жарандардын кайрылууларын кароонун 

тартиби жөнүндө»;  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2000-жылдын 20-январындагы № 33  
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«КМШга катышкан мамлекеттердин архив 

маалыматын пайдалануу  тармагындагы өз 

ара  аракеттенүүсүнүн принциптери жана 

формалары жөнүндө Макулдашууну бекитүү 

тууралуу»;  

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 72 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Архивдик документтердин көчүрмөлөрүн 

кагаз жана санарип түрүндө берүү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 
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көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Суроо-талапты кабыл алууга чектелген 

убакыт - 15 мүнөттөн ашык эмес.  

Документтердин даярдалган көчүрмөлөрүн 

берүүгө чектелген убакыт - 15 мүнөттөн 

ашык эмес. 

Документтердин көлөмү чоң болгон учурда 

кызмат көрсөтүүнүн (сактоо бирдиктерин 

алууга заказ берүү, көчүрмөлөрүн даярдоо,  

аларды сактоочу жайларга кайтарып берүү,  

көчүрмөлөрдү тариздөө жана күбөлөндүрүү)  

жалпы мөөнөтү - 30 күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 
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бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 
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жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- белгиленген формадагы арыз, табыштама, 

кат; 

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; 

Юридикалык жак өзүнүн өкүлүнүн ыйгарым 

укуктарын ырастоочу документти (ишеним 

кат) кошумча берет. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

http://www.archive.kg/
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ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат жарым-жартылай электрондук 

форматта суроо-талап (арыз) жазуу жана 

документтердин көчүрмөлөрүн берүү 

(аудиовизуалдык) бөлүгүндө көрсөтүлөт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 
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канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

33. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Документтерди архивдик мекеменин   

аймагында убактылуу пайдалануу үчүн 

архивдик фонддон берүү - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 42-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу орган) жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрү, анын ичинде аймактык 

органдары (мындан ары - ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүмдөрү)   

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар (анын 

ичинде чет өлкөлүктөр) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө»; 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча 

башкаруу органдарынын карамагында 

турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»; 

- «Жарандардын кайрылууларын кароонун 

тартиби жөнүндө»;  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2000-жылдын 20-январындагы № 33  

«КМШга катышкан мамлекеттердин архив 

маалыматын пайдалануу  тармагындагы өз 

ара  аракеттенүүсүнүн принциптери жана 

формалары жөнүндө Макулдашууну бекитүү 

тууралуу»;  

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 72 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын  
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алдындагы Архив агенттиги жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Архивдик документтерди окуу залына 

чыгаруу, мамлекеттик архивдин 

документтери менен иштөө үчүн өзүнчө 

бөлмө берүү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана суроо-талапты кабыл 

алууга чектелген убакыт - 20 мүнөттөн ашык 

эмес. 

Документти издөө жана колдонууга берүүгө 

чектелген убакыт - 30 мүнөттөн ашык эмес. 
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Мамлекеттик архивдин аймагында (окуу 

залында) документтерди колдонууга 

чектелген убакыт - 30 күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 
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Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- белгиленген формадагы арыз-анкета, кат; 

- архивдеги өздүк документтерди 

пайдаланууга фонд түзүүчүнүн (ал каза 

болгон учурда анын жакын туугандарынын 

уруксаты) уруксаты (фонд түзүүчү талап 

кылган учурда); 

- чет өлкөлүк жарандар үчүн - чет өлкөлүк  

уюмдун же чет өлкөлүк жаранды кабыл 

алуучу мекеменин керектөөчүгө  
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документтердин конкреттүү түрлөрүн 

пайдалануу өтүнүчү жөнүндө кат.  

Юридикалык жак өзүнүн өкүлүнүн ыйгарым 

укуктарын ырастоочу документти (ишеним 

кат) кошумча берет. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

http://www.archive.kg/


124 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта суроо-талап (арыз) 

кабыл алуу бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 
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каралып туруусу керек 

34. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Документтерди архивдик мекеменин 

аймагынан сыртта убактылуу пайдалануу 

үчүн архивдик фонддон берүү - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 43-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу орган) жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрү, анын ичинде аймактык 

органдары (мындан ары - ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүмдөрү)   

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар  

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө»; 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча 

башкаруу органдарынын карамагында 

турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-

жылдын 5-февралындагы № 72 «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө» 

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Документтерди (делолорду) мамлекеттик 

архивдин аймагынан сыртка берүү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 
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берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана суроо-талапты кабыл 

алууга чектелген убакыт - 20 мүнөттөн ашык 

эмес. 

Суроо-талап боюнча даярдалган берүүгө 

чектелген убакыт - 30 мүнөттөн ашык эмес. 

Архивдин аймагынын сыртында архивдик 

делолорду пайдаланууга чектелген убакыт 

келишимдин шарты боюнча аныкталат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 
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учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 
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нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- белгиленген формадагы  арыз, кат; 

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; 

Юридикалык жак өзүнүн өкүлүнүн ыйгарым 

укуктарын ырастоочу документти (ишеним 

кат) кошумча берет. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

http://www.archive.kg/
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көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат жарым-жартылай электрондук 

форматта суроо-талап (арыз) берүү 

бөлүгүндө көрсөтүлөт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 
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даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

35. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Чет өлкөдө туруктуу жашоого кетүү үчүн 

документтерди (чыгуу баракчасын) тариздөө  

- Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 44-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Укуктары чектелбеген Кыргыз 

Республикасынын жарандары 

4 Мамлекеттик кызмат «Тышкы миграция жөнүндө»  Кыргыз 
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көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-

жылдын 30-майындагы № 304 «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматынын алдында 

Калкты жана жарандык абалдын актыларын 

каттоо департаментин түзүү жөнүндө» 

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

КМШ өлкөлөрүнө туруктуу жашоо ордуна 

(мындан ары - ТЖЖ) кетип жаткан адамдар 

үчүн: 

- кетүү баракчасы. 

Алыскы чет өлкөгө ТЖЖ кетип жаткан 

адамдар үчүн: 

- кетүү баракчасы; 

- жалпы жарандык паспорттун 28-бетиндеги 

«туруктуу жашоо» штампы 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 
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документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү: 

- КМШ чегинде чыгууда - 30 мүнөттөн ашык 

эмес; 

- алыскы чет өлкөлөргө чыгууда - 1 айдан 

ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыктарын 

берүүгө убакыт - 2 иш күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 



133 

10  Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

1) КМШ өлкөлөрүнө ТЖЖна кетип жаткан 

адамдар үчүн: 

- жашаган жери боюнча күбөлөндүрүлгөн 

кетүү баракчасы 2 нускада; 

- аскерге милдеттүүлөр үчүн аскердик 
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билетин/аскердик каттоодон чыгаруу 

жөнүндө штамп менен кошумча күбөлүктү 

көрсөтүү керек. 

2) алыскы чет өлкөлөргө ТЖЖна кетип 

жаткан адамдар үчүн: 

- жашаган жери боюнча күбөлөндүрүлгөн, 2 

нускада белгиленген формадагы бланкадагы 

арыз; 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 

паспортунун көчүрмөсү; 

- Кыргыз Республикасынын жалпы 

жарандык паспортунун көчүрмөсү; 

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн 

көчүрмөсү;  

- арыз ээсинин никеге туруу/бузуу жөнүндө 

күбөлүгүнүн көчүрмөсү; 

- эгерде жубайлардын бири Кыргыз 

Республикасында калса, жубайынын 

туруктуу жашаган жерине кетүүсүнө 

нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу ; 

-  эгерде жашы жетпеген балдары ата-энеси 

менен чогуу кетип жатса, алардын 

туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн 

көчүрмөлөрү; 

- ата-энесинин нотариалдык 

күбөлөндүрүлгөн макулдугу (арыз ээсинин 

ата-энеси  каза болгон  учурда -  каза 

болгондугу жөнүндө күбөлүктүн 

көчүрмөсү); 

- эгерде жубайлардын бири  Кыргыз 

Республикасында калса, жашы жетпеген 

балдарынын туруктуу жашаган жерине 

чыгуусуна жубайынын нотариалдык 

күбөлөндүрүлгөн макулдугу; 

- туруктуу жашаган жерине кетүүгө 

байланыштуу, аскердик каттоодон чыгаруу 

жөнүндө райондук аскер комитетинен 

маалымкат; 

- соттуулугу жоктугу жөнүндө маалымкат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 
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органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 

18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат. 

Төлөмдү материалдарды кароонун 

жыйынтыктары боюнча банк мекемелеринде 

жүргүзүү керек 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 
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36. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 
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1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Чет өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына 

келүү үчүн чет өлкөлүк жарандарга 

чакырууларды тариздөө - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 45-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

18 жашка чыккан Кыргыз Республикасынын 

жарандары, туруктуу жашап туруу укугуна 

ээ болгон чет өлкөлүк жарандар жана 

жарандыгы жок адамдар (мындан ары ЖЖА) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы  

 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Кыргыз Республикасына келүүгө чакыруу 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 
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ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 1 

айдан ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыктарын 

берүүгө убакыт - 2 иш күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 
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номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- жашаган жери (эгерде азыркы убакта 
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кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

иштебесе) же иштеген, окуган жери (эгерде 

азыркы убакта иштесе же окуса) боюнча 

күбөлөндүрүлгөн, белгиленген формадагы 2 

нускадагы арыз (паспорт бөлүмүнө берилет). 

Арызды толтуруу кыскартууларсыз жана 

сызып оңдоосуз колго жазылат (даана); 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 

паспортунун көчүрмөсү; 

- мамлекеттик же расмий тилге которуу 

менен чет өлкөлүк жарандын паспортунун 

көчүрмөсү (паспортторду которуу котормо 

агенттиктеринде ишке ашырылат); 

- чет өлкөлүк жарандар үчүн жашап туруу 

укугунун жана КР аймагында туруктуу 

жашаган ЖЖА көчүрмөсү; 

- мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө 

квитанция; 

- чакыруу бланкы үчүн төлөө жөнүндө 

квитанция. 

Төлөмдү чакырууну алуу алдында, 

материалдарды кароонун жыйынтыктары 

боюнча банк мекемелеринде жүргүзүү керек. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 

18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 
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этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 
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камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек  

37. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы 

жок адамдардын Кыргыз Республикасына 

келүүсү үчүн визаларды узартуу - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 46-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын аймагына келген 

чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок 

адамдар (мындан ары - ЖЖА) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-

жылдын 10-мартындагы № 156 «Кыргыз 

Республикасынын визаларын тариздөөнүн 

жана берүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө» 
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токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Кыргыз Республикасында болуу укугун 

күбөлөндүрүүчү виза 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 15 

күндөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыктарын 

берүүгө убакыт - 2 иш күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 
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маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 
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жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

1) Ишкер визасын алуу үчүн: 

- жарактуу тышкы паспорт же аны 

алмаштыруучу документ; 

- уюмдаштыруучу жана башка 

документтерди тиркөө менен, Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик жана 

коомдук уюмдарынын, өкмөттүк эмес жана 

эл аралык уюмдардын, ошондой эле Кыргыз 

Республикасында катталган башка 

юридикалык жактардын жазуу түрүндөгү 

кайрылуусу; 

-  чет өлкөлүк жарандын же ЖЖА сүрөтү 

менен 2 нускадагы виза анкетасы. 

2) Окуу визасын алуу үчүн: 

- жарактуу тышкы паспорт же аны 

алмаштыруучу документ; 

- билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан күбөлөндүрүлгөн, 

Кыргыз Республикасында катталган окуу 

жайынын жазуу жүзүндө кайрылуусу; 

- чет өлкөлүк жарандын окуу жайы менен 



146 

жеке келишиминин же өкмөттөр аралык же 

ведомстволор аралык келишимдин 

көчүрмөсү; 

- чет өлкөлүк жарандын же ЖЖА сүрөтү 

менен 2 нускадагы виза анкетасы. 

3) Эмгек визасын алуу үчүн: 

- жарактуу тышкы паспорт же аны 

алмаштыруучу документ; 

- жумуш берүүчүнүн - Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик жана 

мамлекеттик эмес коомдук уюмдарынын, 

ошондой эле Кыргыз Республикасында 

катталган башка юридикалык жактардын 

жазуу түрүндөгү кайрылуусу; 

- чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга 

уруксат - Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу органы 

тарабынан берилүүчү, юридикалык жана 

жеке жактарга чет өлкөлүк жумушчу күчүн 

тартууга укук берген, белгиленген үлгүдөгү 

документ; 

- иштөөгө уруксат -  Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

органы тарабынан берилүүчү, Кыргыз 

Республикасында эмгек же жеке ишкердик 

ишин жүргүзүүгө чет өлкөлүк жарандардын 

укугун ырастоочу, белгиленген үлгүдөгү 

документ; 

- чет өлкөлүк жарандын же ЖЖА сүрөтү 

менен 2 нускадагы виза анкетасы; 

Коммерциялык уюмдарга ишке орношуу 

учурунда кошумча төмөнкү документтер 

берилет: 

- уюмдаштыруу документтеринин - 

уюмдаштыруу келишиминин, уюмдун 

уставынын көчүрмөлөрү; 

- бул уюмду Кыргыз Республикасынын 

юстиция органдарында каттоо жөнүндө 

күбөлүктүн көчүрмөсү; 

- уюмдун салыктар боюнча карызы жоктугу 

жөнүндө салык органынан маалымкаттын 

түп нускасы. 

4) Диний визаны алуу үчүн: 
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- жарактуу тышкы паспорт же аны 

алмаштыруучу документ; 

- дин иштери боюнча Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу органы 

менен алдын ала макулдашып, Кыргыз 

Республикасынын кабыл алуучу 

уюмдарынын, ошондой эле Кыргыз 

Республикасында катталган башка 

юридикалык жактардын жазуу түрүндөгү 

кайрылуусу; 

- чет өлкөлүк жарандын же ЖЖА сүрөтү 

менен 2 нускадагы виза анкетасы. 

5) Жеке визаны алуу үчүн:  

- жарактуу тышкы паспорт же аны 

алмаштыруучу документ; 

- чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок 

адамдын жеке арызы; 

- Кыргыз Республикасына келүүгө чакыруу; 

- чакырган тараптын материалдык 

жетиштүүлүгү жөнүндө документ 

(саналгандардын бири): иштеген жеринен 

эмгек акысы жөнүндө маалымкат, патенттин 

көчүрмөсү, эсептин абалы жөнүндө банктан 

көчүрмө, пенсия күбөлүгү.  

Туугандарына же досторуна келүү 

максатында Кыргыз Республикасынын 

аймагына келүүдө чет өлкөлүк жарандын 

КРда болуусу боюнча бардык чыгымдарды, 

анын ичинде мүмкүн болуучу аны 

дарылоого жана өлкөдөн чыгарып салууга 

чыгымдарды жабуу милдеттенмеси менен 

чакыруучу тараптын арызын берүү керек. 

Дарылануу максатында Кыргыз 

Республикасынын аймагына келгенде ден 

соолугунун абалы жөнүндө маалымкатты 

жана КР медициналык мекемесинин дарылоо 

зарылчылыгы жөнүндө кайрылуусун 

көрсөтүү керек. 

 Туруктуу же убактылуу жашоо максатында  

Кыргыз Республикасынын аймагына 

келгенде никелешүү жөнүндө документти же 

арыз ээсинин жашап турууга укук берүү же 

жарандыкка кабыл алуу жөнүндө өтүнүчүн 

кароо жөнүндө документти көрсөтүү керек; 

- чет өлкөлүк жарандын же ЖЖА сүрөтү 
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менен 2 нускадагы виза анкетасы. 

6) Туристтик визаны узартуу үчүн:  

- жарактуу тышкы паспорт же аны 

алмаштыруучу документ;  

- Кыргыз Республикасындагы туристтик 

уюмдардын жазуу жүзүндө кайрылуусу, же 

чет мамлекеттин жарандарынын жеке 

кайрылуусу; 

- чет өлкөлүк жарандын же ЖЖА сүрөтү 

менен 2 нускадагы виза анкетасы. 

Визаларды алууга документтерди кабыл 

алуу чет өлкөлүк жарандын  жеке (зарыл 

болгондо котормочунун катышуусунда) же 

кабыл алуучу уюмдун расмий өкүлдөнгөн 

өкүлдөрүнүн (ишеним кат боюнча) 

кайрылуусунда жүргүзүлөт. 

Шектенүүлөр пайда болгон учурда, кызмат 

адамы кошумча документтерди сураганга 

укуктуу: 

- билими жөнүндө документ; 

- үй-бүлөлүк абалы жөнүндө маалымкат; 

- иштеген жана жашаган жеринен 

маалымкат; 

- арыз ээсинин өздүгүнө, Кыргыз 

Республикасында болуу убагындагы 

чыгымдарды жабууну кепилдеген 

материалдык абалга тиешелүү (бажы 

жана/же салык декларациялары, 

студенттердин сабакка баруусунун жана 

жетишкендигинин табели, ден соолугунун 

абалы жөнүндө маалымкат, төлөм 

каражаттарын алууга документтер, 

материалдык камсыздоо жөнүндө кабыл 

алуучу тараптын милдеттенмелери менен 

чакыруу, жашаганга жана тамактанууга 

сактоону жана төлөөнү ырастоочу документ) 

документтер. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 
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жаңыртылып турат  

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат. 

Төлөмдү визаны алуу алдында 

материалдарды кароонун жыйынтыгы 

боюнча банк мекемелеринде жүргүзүү керек  

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 
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15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

38. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы 

жок адамдарга жашоо үчүн туруктуу жана 

убактылуу уруксатты узартуу - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 47-пункт 
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2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

18 жашка чыккан Кыргыз Республикасынын 

аймагына келген чет өлкөлүк жарандар жана 

жарандыгы жок адамдар (мындан ары - 

ЖЖА) 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-

жылдын 13-ноябрындагы № 626 «Кыргыз 

Республикасынын аймагында чет өлкөлүк 

жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга 

убактылуу жана туруктуу жашап туруу 

укуктарын тариздөөнүн жана берүүнүн 

тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Убактылуу жана туруктуу жашап туруу 

укугу 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 
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согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнү берүүнүн жалпы 

мөөнөтү: 

- туруктуу жашап туруу укугу үчүн - арызды 

берүү күнүнөн тартып 1 жылдан ашык эмес; 

- убактылуу жашап туруу укугу үчүн - 

арызды берүү күнүнөн тартып 1 айдан ашык 

эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыктарын 

берүүгө убакыт - 2 иш күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 
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- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 
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камсыздоо ыкмалары жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл:  

- жашап туруу укугун берүү жөнүндө арыз - 

Кыргыз Республикасынын аймагында 5 

жылдан ашык мыйзамдуу жүргөн, 18 жашка 

чыккан, чет өлкөлүк жаран же жарандыгы 

жок адам (алардын ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрү) тарабынан жеке берилет. 

 Арыз берүү менен бир эле убакта 2 нускада 

төмөнкү документтер берилет:                                                                                                            

- арыз ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

паспортунун же аны алмаштыруучу 

документтин көчүрмөсү;  

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн же ага 

теңдештирилген документтин көчүрмөсү; 

- үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө жашаган 

жеринен маалымкат; 

- нике жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү 

(эгерде никеде турса); 

- арыз ээсине жана анын үй-бүлө 

мүчөлөрүнө жашоо-тиричилик минимумун 

камсыздоочу, туруктуу легалдуу киреше 

булагынын болуусун ырастаган, төмөнкү 

документтердин бири: эмгек китепчесинин 

көчүрмөсү, активдер, банктагы эсеп же 

Кыргыз Республикасынын жаранынын 

камкордугу жөнүндө маалымат, эмгек 

акысынын өлчөмүн көрсөтүү менен иштеген 

жеринен маалымкат ж.б.; 

- ден соолугунун абалы жөнүндө 

медициналык маалымкаттар («СПИД» 

борборунун, наркологиялык жана 

психоневрологиялык диспансерлердин 

маалымкаттары); 

- арыз ээсинде жарандыкты токтотууну 

күбөлөндүрүүчү документ; 

- чет өлкөлүк жаран жараны болуп саналган 

мамлекеттик аймагында анын соттуулугунун 

жоктугу жөнүндө маалымкат, ал эми ЖЖА 

үчүн - ал Кыргыз Республикасынын 

аймагына киргенге чейин жашаган 
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мамлекеттин  аймагында анын 

соттуулугунун жоктугу жөнүндө маалымкат; 

- арыз ээсинин кеңири автобиографиясы. 

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 33-

беренесинде каралган негиздемелердин жок 

дегенде бирөөнө ээ болгон чет өлкөлүк 

жаран ушул Жобонун 7-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер менен бир убакта 

берет: 

- ата-энелердин биринин улутун ырастоочу 

маалымкат (документ) (туулгандыгы 

жөнүндө акты жазуусу); 

- тууганы - Кыргыз Республикасынын 

жараны же Кыргыз Республикасында 

иммигрант статусун алган адам тарабынан 

жөнөтүлгөн чакыруу; 

- туугандык байланышты күбөлөндүрүүчү 

документ (Кыргыз Республикасынын 

жараны менен никеде турган - нике жөнүндө 

күбөлүк жана жубайынын паспортунун 

көчүрмөсү, арыз ээси менен чогуу чет 

өлкөлүк жаран болуп саналган балдар 

жашаганда - туугандыгын же асырап алуу 

фактысын, ошондой эле чогуу жашоону 

ырастоочу документтер; 

- арыз ээсинин жана анын туугандарынын 

аты-жөнү ар кандай болгондо туугандык 

мамилелер тийиштүү кошумча берилген 

документтер менен далилденет; 

- камкордук же көзөмөлдүк фактысын 

ырастоочу документтер; 

- адистигинин (кесибинин) бар экени 

жөнүндө күбөлөндүргөн документтер жана 

сунуштар. 

Иммигрант статусун алууга артыкчылыктуу 

укукту пайдаланган чет өлкөлүк жарандар 

же жарандыгы жок адамдар, Кыргыз 

Республикасынын аймагына келгенден 6 ай 

өткөндөн кийин туруктуу жашоо укугун 

берүү жөнүндө арыз берүүгө укуктуу.  

Чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок 

адамдар аларда болжолдуу жашаган жери 

боюнча турак жайдын болушун же жашы 

жеткен жана Кыргыз Республикасынын 
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аймагында жашаган жери боюнча катталган, 

Кыргыз Республикасынын жаранынын 

аларга убактылуу жашап турууга турак жай 

берүүгө макулдугун ырастаган 

документтерди беришет. 

Эгерде арыз ээси менен жубайы алардын 14 

жаштан баштап 18 жаш куракка чейинки 

жашы жетпеген балдары менен келсе, 

балдардын Кыргыз Республикасына 

иммиграциясына жазуу түрүндөгү макулдугу 

талап кылынат. 

Документтеги баланын колу нотариалдык 

күбөлөндүрүлүшү керек. 

Эгерде Кыргыз Республикасына ата-

энелердин бири гана келсе, аны 18 жаш 

куракка чейинки балдары коштоп келсе, ал 

башка жубайынын ал балдардын ата-эне-

иммигрант менен чогуу жашоосуна каршы 

эместиги жөнүндө нотариалдык 

күбөлөндүрүлгөн арызын бериши керек. 

Мындай макулдук болбогон учурда ата-эне-

иммигрант балдарды бул жубайга ыйгаруу 

жөнүндө тийиштүү мамлекеттин соттук 

чечимин бериши керек. 

Убактылуу жашап туруу укугун тариздөө 

боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн 

жашап туруу укугун берүү жөнүндө арыз 

берүү керек. Арыз Кыргыз Республикасынын 

аймагында 6 айдан ашык мыйзамдуу жүргөн, 

18 жашка чыккан, чет өлкөлүк жаран же 

жарандыгы жок адам (алардын ыйгарым 

укуктуу өкүлдөрү) тарабынан жеке берилет. 

Арыз берүү менен бир убакта төмөнкү 

документтер берилет: 

- өздүгүн күбөлөндүрүүчү паспорттун же ага 

теңдештирилген документтин көчүрмөсү; 

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн 

көчүрмөсү же ага теңдештирилген 

документтин көчүрмөсү; 

- үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө жашаган 

жеринен маалымкат; 

- нике жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү 

(эгерде никеде турса); 

- арыз ээсине жана анын үй-бүлө 

мүчөлөрүнө жашоо-тиричилик минимумун 
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камсыздоочу, туруктуу легалдуу киреше 

булагынын болуусун ырастаган, төмөнкү 

документтердин бири: эмгек китепчесинин 

көчүрмөсү, активдер, банктагы эсеп же 

Кыргыз Республикасынын жаранынын 

камкордугу жөнүндө маалымат, эмгек 

акысынын өлчөмүн көрсөтүү менен иштеген 

жеринен маалымкат ж.б.; 

- ден соолугунун абалы жөнүндө 

медициналык маалымкаттар («СПИД» 

борборунун, наркологиялык жана 

психоневрологиялык диспансерлердин 

маалымкаттары); 

- арыз ээсинде жарандыкты токтотууну 

күбөлөндүрүүчү документ (аны жарандыгы 

жок адам деп таануу жөнүндө ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

корутундусу - Көз карандысыз 

Мамлекеттердин Шериктештигинин 

катышуучу-мамлекеттеринин жарандыгы 

жок адамдары үчүн); 

- чет өлкөлүк жаран жараны болуп саналган 

мамлекеттин аймагында анын соттуулугунун 

жоктугу жөнүндө маалымкат, ал эми ЖЖА 

үчүн - ал Кыргыз Республикасынын 

аймагына киргенге чейин жашаган 

мамлекеттин  аймагында анын 

соттуулугунун жоктугу жөнүндө маалымкат; 

- арыз ээсинин кеңири автобиографиясы. 

Чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок 

адамдар аларда болжолдуу жашаган жери 

боюнча турак жайдын болушун же жашы 

жеткен жана Кыргыз Республикасынын 

аймагында жашаган жери боюнча катталган, 

Кыргыз Республикасынын жаранынын 

аларга убактылуу жашап турууга турак жай 

берүүгө макулдугун ырастаган 

документтерди беришет. 

Эмгек ишин жүргүзгөн арыз ээси ишкананы 

каттоо жөнүндө документтердин 

көчүрмөлөрүн берет; Кыргыз 

Республикасынын жогорку окуу жайларында 

билим алгандар окуу жайы менен 

контракттын көчүрмөсүн жана окуган 

жеринен маалымкатты беришет; Кыргыз 
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Республикасында инвестицияны ишке 

ашыргандар инвестиция тарткан уюмдун 

жетекчисинин бул чет өлкөлүк жарандык 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан белгиленген өлчөмдө 

инвестицияларды ишке ашыруусу жөнүндө 

катын беришет. 

Жашап туруу укугун алмаштыруу боюнча 

кызматтарды алуу үчүн төмөнкү 

документтерди берүү керек: 

- эркин формада жазылган арыз; 

- жашап турууга укук жана анын көчүрмөсү; 

- жарандыгы жок адамдын күбөлүгү - 

жарандыгы жок адамдар үчүн; 

- чет мамлекеттин жарактуу паспорту - чет 

өлкөлүк жаран үчүн; 

- жашап туруу укугун жоготуу жөнүндө 

ыйгарым укуктуу органга караштуу 

бөлүмдүн маалымкаты же жарандыгы жок 

адамдын күбөлүгү - жашап туруу укугун 

жоготкон адамдар үчүн же жарандыгы жок 

адамдын күбөлүгү; 

- иштеген жеринен маалымкат; 

- жашаган жеринен маалымкат; 

- 33 x 43 мм өлчөмүндөгү, кара-ак түстөгү 2 

фотосүрөт; 

- мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө 

квитанция. 

Аты-жөнүн, туулган жылын өзгөртүү менен 

байланышкан жашап туруу укугун 

алмаштыруу учурунда бул жагдайларды 

ырастаган документтер берилет. 

Убактылуу жана туруктуу жашап туруу 

укугун алууга документтерди кабыл алуу чет 

өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам 

жеке же расмий ыйгарым укуктуу өкүлдөр 

(ишеним кат боюнча)  кайрылганда 

жүргүзүлөт. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 
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жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт.  

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат 

Төлөмдү жашап турууга укукту алуу 

алдында, материалдарды кароонун 

жыйынтыктары боюнча банк мекемесинде 

жүргүзүү керек 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 
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- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15. Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат. 

Туруктуу же убактылуу жашап турууга 

укукту жол-жоболоштурууда чет элдик 

жаранга же жарандыгы жок адамга төмөнкү 

учурларда баш тартылышы мүмкүн, эгер 

билдирүүчү: 

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын 

жана Кыргыз Республикасында жашаган 

башка жактардын саламаттыгын сактоо, 

укуктарын жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктарын коргоо үчүн коркунуч 

келтирсе; 

- жашап турууга укук алуу жөнүндө өтүнүч 

жазууда жалган маалыматтарды берген 

болсо; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен 

аныкталган, жашап турууга укук алуунун 

тартибин сактабаса; 

- Кыргыз Республикасынын коопсуздугуна 

коркунуч келтирген иштерди жүргүзсө; 

- ага карата Кыргыз Республикасында 

кылмыш иши козголгон адам болсо,- иш 

боюнча өндүрүш аяктаганга чейин; 

- Кыргыз Республикасында жасаган кылмыш 

үчүн соттолгон болсо, жаза мөөнөтү 

аяктаганга чейин же жазадан бошотулганга 

чейин; 

- мүнөзү, оордугу жана мүмкүн болуучу 

узактыгы башка адамдардын ден соолугуна 

коркунуч жараткан же саламаттыкты сактоо 

мекемелеринин өзгөчө көзөмөлүн талап 

кылган жана Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү бекиткен тизмеде эскертилген, ден 

соолуктун бузулуулары же оорулары менен 

жабыркайт; 

- өзүн жана анын асыроосундагы адамдарды 
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камсыздай албаса, камсыздоону Кыргыз 

Республикасынын жараны өзүнө алган 

учурдан башка учурларда; 

- Кыргыз Республикасына кирүүгө же жашап 

турууга укук алууга баш тартылган учурдан 

тарта бир жыл өтө электе, өтүнүчү менен 

кайтадан кайрылган болсо; 

- Кыргыз Республикасынан 

административдик чыгарып жиберүүгө 

кабылган болсо, - административдик 

чыгарып жиберүү жөнүндө чечим 

чыгарылган күндөн тарта беш жылга чейин; 

- Кыргыз Республикасында мыйзамсыз 

жүргөн болсо же башка чет элдик жаранга 

же жарандыгы жок адамга Кыргыз 

Республикасынын аймагына мыйзамсыз 

кирүүгө жардам берсе; 

- террористтик уюмдун мүчөсү болсо 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 
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18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

39. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы 

жок адамдарга чек ара зонасына аз убакытка 

келүүсү үчүн уруксаттарды тариздөө - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 48-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок 

адамдар  

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-

жылдын 15-майындагы № 362 «Кыргыз 

Республикасынын чек ара зонасында жана 

чек ара тилкесинде чек аралык режимди 

орнотуу жөнүндө» токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Чек ара жанындагы зонага кирүү укугун 

күбөлөндүрүүчү штамп 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 
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ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. Кызмат көрсөтүүнүн 

жалпы мөөнөтү - 7 күндөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 
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- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 
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11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- кабыл алуучу жеке же юридикалык 

жактардын өтүнүч-каты 4 нускада; 

- паспорттун көчүрмөсү; 

- мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө 

квитанция. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13  Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат. 

Төлөмдү уруксатты алуу алдында, 

материалдарды кароонун жыйынтыктары 

боюнча банк мекемелеринде жүргүзүү керек 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 
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көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби  

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 
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белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

40. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

ID-card формасындагы паспорттор менен 

Кыргыз Республикасынын жарандарын 

документтештирүү: алмаштыруу боюнча, 

бузулгандыгы боюнча, жоголгон паспортту 

калыбына келтирүү боюнча, эркинен 

ажыратуучу жайдан бошогондугу боюнча, 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 

жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу боюнча - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 49-

пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

16 жашка чыккан Кыргыз Республикасынын 

жарандары 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Ички миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2004-жылдын 27-июлундагы № 557 

«Кыргыз Республикасынын жаранынын 

2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту 
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жөнүндө жобону, сүрөттөлүшүн жана 

үлгүсүн Кыргыз Республикасынын 

жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү 

жалпы жарандык паспорту жөнүндө жобону, 

сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү 

тууралуу»; 

- 2015-жылдын 15-июнундагы № 359 

«Кыргыз Республикасынын жарандарын 

паспорттор жана жалпы жарандык 

паспорттор менен камсыздоо маселелери 

жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

ID-card формасындагы Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспорту 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   
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7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 1 

сааттан ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 20 иш 

күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын 

тизмеси) жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10  Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 
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Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- № 1 формасы боюнча арыз; 

- паспорт алууга (алмаштырууга) арыз 

(мындан ары - анкета-арыз);  

- анкета-арызды тариздөө үчүн 4х6 см 

өлчөмүндөгү жалтырак кагаздагы, ак 

фондогу, бетти даана сүрөттөө менен, 2 (эки) 

түстүү фотосүрөттөр; 

-  анкета-арыздын бланкы үчүн төлөө 

жөнүндө квитанция; 

- паспортту даярдоо үчүн төлөө жөнүндө 
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квитанция; 

- мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө 

квитанция (мамлекеттик алым чөйрөсүндөгү 

мыйзамга ылайык мамлекеттик алымды 

төлөөдөн бошотулган жарандардан 

тышкары) 

- паспорттун бланкы үчүн төлөө жөнүндө 

квитанция; 

- персоналдык идентификациялык номер; 

- келген орду боюнча документтерди 

берүүдө, ыйгарым укуктуу органдын дарек-

маалымдама бөлүмү берген дарек 

маалымкаты. 

Жогоруда көрсөтүлгөн документтерге карата 

кошумча төмөнкү документтер берилет: 

1) 16 жашка чыккан жаран кайрылганда: 

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк; 

- арыз ээсинин жарандыгын аныктоо үчүн 

ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) же 

ата-энесинин биринин (экинчиси жок 

болгондо) паспорту же Кыргыз 

Республикасынын жарандыгына 

таандыктыгы жөнүндө маалымкат; 

- социалдык коргоо күбөлүгү; 

2) паспортту биринчи жолу алып жаткан 

жаран кайрылганда: 

-  1974-жылкы үлгүдөгү Советтик 

Социалисттик Республикалардын Союзунун 

паспортун алмаштырууда, өз убагында 

документтештирбөөдө жана эркинен 

ажыратуу жайынан бошотууда же 1994-

жылкы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын 

жаранынын паспортун алмаштырууда 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктуулугу жөнүндө маалымкат;  

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк; 

- никелешүү же никеден ажырашуу жөнүндө 

күбөлүк; 

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

кабыл алуу же калыбына келтирүүгө 

байланыштуу паспорт алып жаткан жаран 

кайрылганда: 

- чет өлкөлүк паспорт; 

- арыз ээсин Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу же калыбына 
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келтирүү жөнүндө маалымкат; 

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүк (болсо); 

- никени түзүү же бузуу жөнүндө күбөлүк; 

Аскер кызматчысы жана аскер 

кызматчысынын статусуна теңдештирилген 

адам кайрылганда: 

- аскер кызматчысынын өздүк күбөлүгү же 

аны алмаштыруучу документ;  

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк; 

-  никелешүү же никеден ажырашуу жөнүндө 

күбөлүк; 

4) үй-бүлөлүк абалы, улуту өзгөргөндүгүнө, 

фамилиясын, атын, атасынын атын 

өзгөрткөндүгүнө, жашаган жерин 

өзгөрткөндүгүнө же паспорттогу так 

эместиктерди аныктоого байланыштуу 

паспортту алмаштырып жаткан жаран 

кайрылганда: 

- алмаштырууга жаткан паспорт; 

- никешелүү же никеден ажырашуу жөнүндө 

күбөлүк (үй-бүлөлүк абалын жана 

фамилиясын өзгөртүүдө); 

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк же 

фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү 

жөнүндө күбөлүк (фамилиясын, атын, 

атасынын атын өзгөртүүдө); 

5) колдонуу мөөнөтү аяктагандыгына, 

пайдаланууга жараксыздыгына (химиялык, 

механикалык бузулуулар) байланыштуу 

паспортту алмаштырып жаткан жаран 

кайрылганда: 

- алмаштырууга жаткан паспорт; 

- аймактык бөлүмдүн корутундусу - 

жарандын өздүгүн жана паспорттук 

реквизиттерин аныктоо мүмкүн болбогондо; 

6) паспортту жоготууга байланыштуу аны 

алмаштырууну каалаган жаран кайрылганда: 

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүк; 

- никени түзүү же бузуу жөнүндө күбөлүк 

(үй-бүлөлүк абалы боюнча); 

- ыйгарым укуктуу органдын дарек-

маалымдама бөлүмү берген дарек 

маалымкаты; 

- тийиштүү ички иштер органы тарабынан 

түзүлгөн, административдик жоопкерчилик 
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жөнүндө протоколдун көчүрмөсү; 

- айып төлөө жөнүндө квитанциянын 

көчүрмөсү. 

Жогоруда көрсөтүлгөн документтердин 

негизинде паспортту жоготуу жөнүндө 

көктөм түзүлөт. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат. 

Төлөмдү банк мекемелеринде же Калкты 

тейлөө борборлорунун терминалдарында 

жүргүзүү керек 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 
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ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук 

форматта кызмат 

көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн документтер берилбеген жана 

3-пунктунун талаптарына шайкеш келбеген 

учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн 

баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 
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Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

41. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Кыргыз Республикасынын жарандарын 

жалпы жарандык паспорттор түрүндө 

документтештирүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 50-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын жарандары 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 

«Кыргыз Республикасынын жаранынын 

2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык 

паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана 

үлгүсүн бекитүү жөнүндө»; 

- 2015-жылдын 15-июнундагы № 359 

«Кыргыз Республикасынын жарандарын 

паспорттор жана жалпы жарандык 

паспорттор менен камсыздоо маселелери 

жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Кыргыз Республикасынын жаранынын 

жалпы жарандык паспорту  
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6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 28 иш 

күнүнөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын 

тизмеси) жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 
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маалымат берүү жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10  Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 
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мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- №  1 форма боюнча арыз; 

- кагаздагы/электрондук түрдөгү анкета-

арыз; 

- анкета-арызды тариздөө үчүн 4х6 см 

өлчөмүндөгү/санариптик, жалтырак 

кагаздагы, ак фондогу, бетти даана сүрөттөө 

менен, 2 түстүү фотосүрөттөр; 

-  анкета-арыздын  бланкы үчүн төлөө 

жөнүндө квитанция; 

-  жалпы жарандык паспорттун бланкы үчүн 

төлөө жөнүндө квитанция; 

- жалпы жарандык паспортту 

персонификациялоо боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр үчүн төлөө жөнүндө квитанция; 

- мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө 

квитанция (мамлекеттик алым чөйрөсүндөгү 

мыйзамга ылайык мамлекеттик алымды 

төлөөдөн бошотулган жарандардан 

тышкары); 

-  персоналдык идентификациялык номер; 

- келген орду боюнча документтерди 

берүүдө ыйгарым укуктуу органдын дарек-

маалымдама бөлүмү берген дарек 

маалымкат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн документтерге карата 

көрсөтүлгөн учурларда төмөнкү документтер 
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берилет: 

1) 16 жашка чыккан жаран кайрылганда: 

- паспорт; 

2) жалпы жарандык паспортту биринчи жолу 

алып жаткан жаран кайрылганда: 

- паспорт же 1994-жылкы үлгүдөгү Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспорту; 

3)  виза беттеринин бүткөнүнө, паспорттун 

колдонуу мөөнөтү аякташына, персоналдык 

дайындарынын өзгөрүшүнө жана 

бузулушуна байланыштуу жалпы жарандык 

паспортту алмаштырып жаткан жаран 

кайрылганда: 

- алмаштырууга жаткан жалпы жарандык 

паспорт; 

 - паспорт же 1994-жылкы үлгүдөгү Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспорту 

(болсо); 

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана 

фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү 

жөнүндө күбөлүк (фамилиясын, атын 

өзгөрткөндө); 

- жарандын өздүгүн жана пайдаланууга 

жараксыздыгына (химиялык жана 

механикалык бузулуулар) байланыштуу 

алмаштырууга жаткан жалпы жарандык 

паспорттун реквизиттерин аныктоо мүмкүн 

болбогондо аймактык бөлүмдүн 

корутундусу; 

4) жоготкондугуна байланыштуу жалпы 

жарандык паспортту алмаштырып жаткан 

жаран кайрылганда: 

- паспорт же 1994-жылкы үлгүдөгү Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспорту 

(болсо); 

- ички иштер органынын кызмат адамы 

тарабынан түзүлгөн, административдик 

жоопкерчилик жөнүндө протоколдун 

көчүрмөсү; 

- айып төлөө жөнүндө квитанциянын 

көчүрмөсү; 

- ыйгарым укуктуу органдын дарек-

маалымдама бөлүмү берген дарек 

маалымкаты; 

- социалдык коргоо күбөлүгү. 
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Жогоруда көрсөтүлгөн документтердин 

негизинде жалпы жарандык паспортту 

жоготуу жөнүндө көктөм түзүлөт; 

5) 16 жашка чыга элек жаран кайрылганда: 

- ата-энелердин бири же жарандын 

мыйзамдуу өкүлү толтурган жана кол койгон 

арыз (арызда жалпы жарандык паспортту 

алуунун жүйөсү баяндалат); 

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк; 

- ата-энесинин же ата-энесинин биринин 

(экинчиси жок болгондо, ата-энелердин 

биринин ата-эне укуктарынан ажыратуу 

жөнүндө же ата-энелердин бири менен 

баланын жашаган жерин аныктоо жөнүндө 

мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими 

болгондо) же асырап алуучулардын, 

камкорчулардын, көзөмөлчүлөрдүн, 16 

жашка чыга элек адам көзөмөлүндө болгон 

уюмдун өкүлүнүн жана адамдардын 

паспорту; 

- ата-энесинин же ата-энесинин биринин 

(экинчиси жок болгондо, ата-энелердин 

биринин ата-эне укуктарынан ажыратуу 

жөнүндө же ата-энелердин бири менен 

баланын жашаган жерин аныктоо жөнүндө 

мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими 

болгондо) же асырап алуучулардын, 

камкорчулардын, көзөмөлчүлөрдүн, 16 

жашка чыга элек адам көзөмөлүндө болгон 

уюмдун өкүлүнүн жана адамдардын паспорт 

алууга нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 

өтүнүчү. Мыйзамдуу өкүлдөрдүн өтүнүчү 

жок болгондо, Кыргыз Республикасынын 

чегинен өз алдынча чыгуу зарыл болгон 

учурда, 16 жашка чыга элек жаран үчүн 

жалпы жарандык паспортту тариздөө соттун 

чечими боюнча уруксат берилиши мүмкүн;  

- социалдык коргоо күбөлүгү; 

6) экинчи жалпы жарандык паспорт алып 

жаткан жаран кайрылганда: 

- паспорт же 1994-жылдагы үлгүдөгү 

Кыргыз Республикасынын жаранынын 

паспорту; 

- жалпы жарандык паспорт; 

- эски жалпы жарандык паспорттун 
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жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин 

кайтаруу милдеттенмеси. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат. 

Төлөмдү банк мекемелеринде же Калкты 

тейлөө борборлорунун терминалдарында 

жүргүзүү керек 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 
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жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук 

форматта кызмат 

көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 
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18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

42. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

ID-card жана жалпы жарандык паспорттор 

түрүндөгү паспорттор менен Кыргыз 

Республикасынын жарандарын шашылыш 

документтештирүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 51-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик 

органдын (мекеменин) 

толук аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын жарандары 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

- 2004-жылдын 27-июлундагы № 557 

«Кыргыз Республикасынын жаранынын 

2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту 

жөнүндө жобону, сүрөттөлүшүн жана 

үлгүсүн Кыргыз Республикасынын 

жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү 

жалпы жарандык паспорту жөнүндө жобону, 

сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү 

тууралуу»; 

- 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 

«Кыргыз Республикасынын жаранынын 

2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык 

паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана 

үлгүсүн бекитүү жөнүндө»; 

- 2015-жылдын 15-июнундагы № 359 

«Кыргыз Республикасынын жарандарын 

паспорттор жана жалпы жарандык 

паспорттор менен камсыздоо маселелери 

жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

ID-card же жалпы жарандык паспорт 

түрүндө Кыргыз Республикасынын 
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кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

жаранынын паспорту 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7  Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 1 

сааттан ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 8 иш 

күндөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын 

тизмеси) жана аларды 

стандартташтырууга 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 
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жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10  Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 
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нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

ушул Стандарттардын V бөлүгүнүн 40 жана 

41-баптарынын 12-пункттарында 

көрсөтүлгөн документтерди, ошондой эле 

төмөнкүлөрдү берүү керек,: 

- паспортту же жалпы жарандык паспортту 

шашылыш тариздөө жана даярдоо, 

шашылыш жеткирүү жана берүү боюнча акы 

төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө төлөө 

жөнүндө квитанция (акы төлөө негизинде 

шашылыш тартипте паспортту тариздөөчү 

жарандар үчүн, анкета-арыз бланкы жана 

паспортту даярдоо үчүн төлөө жөнүндө 

квитанция талап кылынбайт); 

- ыйгарым укуктуу органдын даректүү-

маалымдама бөлүмү берген даректүү 

маалымкаты.  

Төлөмдү шашылыш документтештирүү 

бөлүмдөрүндө жайгашкан банк 

мекемелеринде жүргүзүү керек. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 
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органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 
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форматта кызмат 

көрсөтүү 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

43. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Жарандардын, анын ичинде жашы жете элек 

балдардын, Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына таандык экендигин аныктоо - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап,  
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52-пункту 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Калкты каттоо жаатында мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү (мындан ары - 

ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын жарандары, чет 

өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок 

адамдар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

«Кыргыз Республикасынын жарандыгы 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 

2013-жылдын 10-августундагы № 174 

«Кыргыз Республикасынын жарандык 

маселелерин кароонун тартиби жөнүндө 

Жобону жана Кыргыз Республикасынын 

Президентине караштуу жарандык 

маселелери боюнча Комиссия жөнүндө 

Жобону бекитүү тууралуу» жарлыгы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктыгы / таандык эместиги жөнүндө 

маалымкат; 

16 жашка чыга элек адамдарга Кыргыз 

Республикасынын жарандыгына 

таандыктыгы жөнүндө туулгандыгы 

тууралуу күбөлүктүн ичмеги 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 
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сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 30 

күндөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыктарын 

берүүгө убакыт - 2 иш күндөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 
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байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10  Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 
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Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

1) Жашы жетпеген балдарга ичмек үчүн: 

-  туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн 

көчүрмөсү жана түп нускасы ; 

- ата-энесинин же ата-энесинин биринин 

(экинчиси жок болгондо, ата-энелердин 

биринин ата-эне укуктарынан ажыратуу 

жөнүндө же ата-энелердин бири менен 

баланын жашаган жерин аныктоо жөнүндө 

мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими 

болгондо) же асырап алуучулардын, 

камкорчулардын, көзөмөлчүлөрдүн, 16 

жашка чыга элек адам көзөмөлүндө болгон 

уюмдун өкүлүнүн жана адамдардын 

паспортунун көчүрмөсү жана түп нускасы; 

-  ата-энелердин биринде башка жарандыгы 

болгон учурда - бул ата-эненин баланы 

Кыргыз Республикасынын жараны катары 

таанууга нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 

макулдугу ; 

-  мамлекеттик алымды төлөө жөнүндө 

квитанция; 

-  жылтырабаган кагаздагы 3х4 өлчөмүндөгү 

баланын 2 фотосүрөтү; 

Ата-эненин маалымкатка жеке кайрылуу 

мүмкүнчүлүгү болбогон учурд, кызмат 

көрсөтүүнү алууга документтерди берүү 

укугу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 

ишеним каттын негизинде ыйгарым укуктуу 

адамга берилет. 

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктуулугун аныктоо үчүн: 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктуулугун аныктоо жөнүндө арыз; 

- арыз ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 

документтердин түп нускасы жана 

көчүрмөлөрү (паспорт же туулгандыгы 

жөнүндө күбөлүк); 

-  кеңири автобиография; 

- ак фондогу 4x6 см өлчөмүндөгү эки 

фотосүрөт; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында 



193 

туруктуу үзгүлтүксүз жашаганын ырастаган, 

төмөнкү документтердин бири (каттоо 

жөнүндө белгиси менен паспорт, жашаган 

жеринен маалымкат, окуган, иштеген 

жеринен маалымкат, Кыргыз 

Республикасынын аймагында туруктуу 

жашоо фактысын аныктоочу, милициянын 

участкалык инспекторунун жана арыз 

ээсинин үч кошунасынын катышуусу менен 

(кварталдык, үй комитетинин же айыл 

башчысынын) акт); 

- үй-бүлөлүк мамилелеринин болуусун 

ырастоочу документ (нике жөнүндө күбөлүк, 

туулгандыгы жөнүндө күбөлүк). 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 
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кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 
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керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек  

44. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Табылган буюмдар бюросунун маалымкатын 

берүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 54-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Маалыматташтыруу, архив иши, калкты, 

ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды 

каттоо жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды камсыздоочу 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) жана 

анын ведомстволук, аймактык бөлүмдөрү 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу органдын   

аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрү 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын жарандары, чет 

өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок 

адамдар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  

2013-жылдын 30-майындагы № 304 «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы 

Калкты жана жарандык абалдын актыларын 

каттоо департаментин түзүү жөнүндө» 

токтому  

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Табылган буюмдар бюросунан берилген 

маалымкат  

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  
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- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7  Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 30 

мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 
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Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10  Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 
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кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

эркин формада жазылган, белгилүү бир 

документти жоготуу жөнүндө арызды берүү 

керек.  

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  
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- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 
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катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

45. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалыматтарды 

берүү - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 55-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды камсыздоочу 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу ведомстволук бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

«Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон 

бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  

2010-жылдын 25-ноябрындагы № 301 менен 

бекилген «Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо 

кызматынын алдындагы Кадастр жана 

кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

департаментинин жергиликтүү каттоо 

органдары тарабынан жана Кыймылсыз мүлк 

боюнча бирдиктүү маалыматтык 

системасынан кыймылсыз мүлк жөнүндө 

маалыматтарды берүүнүн тартиби тууралуу 

жобону бекитүү тууралуу» токтому 

5 Көрсөтүлгөн Төмөнкү документтердин бири:  
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мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

1. Кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын 

бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө. 

2. Ыйгарым укуктуу органдын маалыматы 

боюнча кыймылсыз мүлккө мурда катталган 

укуктар тууралуу маалымкат. 

3. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү 

маалыматтык системанын маалыматы 

боюнча Кыргыз Республикасынын 

аймагындагы кыймылсыз мүлккө мурда 

катталган укуктар тууралуу маалымкат. 

4. Ыйгарым укуктуу органдын маалыматы 

боюнча кыймылсыз мүлктүн жоктугу 

жөнүндө маалымкат. 

5. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү 

маалыматтык системанын маалыматы 

боюнча Кыргыз Республикасынын 

аймагында кыймылсыз мүлктүн жоктугу 

тууралуу маалымкат. 

6. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү 

маалыматтык системанын маалыматы 

боюнча Кыргыз Республикасынын 

аймагында катталган укуктар тууралуу 

маалымкат. 

7. Кыймылсыз мүлктүн техникалык 

параметрлери жөнүндө маалыматтар. 

8. Каттоо ишиндеги документтердин 

көчүрмөлөрү. 

9. Кыймылсыз мүлк рыногу жөнүндө 

статистикалык маалыматтар. 

10. Кыймылсыз мүлк объектисинин 

графикалык маалыматтары. 

11. Картографиялык материалдардын 

электрондук жана кагаз түрүндөгү 

көчүрмөлөрү. 

12. Спутник тармагынын (GNSS станция) 

контролдук борборунун маалыматы 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 
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пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

1. Кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын 

бирдиктүү мамлекеттик реестринен 

көчүрмөнү, жергиликтүү каттоо органынын 

маалыматы боюнча кыймылсыз мүлккө 

мурда катталган укуктар тууралуу 

маалымкатты, жергиликтүү каттоо 

органынын маалыматы боюнча кыймылсыз 

мүлктүн жоктугу жөнүндө маалымкатты 

берүү убактысы: 

- документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес; 

- кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 3 иш 

күндөн ашык эмес; 

- кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес. 

2. Кыймылсыз мүлктүн каттоо 

китепчесиндеги документтердин 

көчүрмөлөрүн берүү убактысы: 

- документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес; 

- кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 8 

сааттан ашык эмес; 

- кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы 30 мүнөттөн ашык эмес. 
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3. Кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын 

бирдиктүү мамлекеттик реестринен 

көчүрмөнү, Кыймылсыз мүлк боюнча 

бирдиктүү маалыматтык системанын 

маалыматы боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагындагы кыймылсыз 

мүлккө мурда катталган укуктар тууралуу 

маалымкатты, Кыймылсыз мүлк боюнча 

бирдиктүү маалыматтык системанын 

маалыматы боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагында кыймылсыз 

мүлкүнүн жоктугу тууралуу маалымкатты, 

Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү 

маалыматтык системанын маалыматы 

боюнча Кыргыз Республикасынын 

аймагында катталган укуктар тууралуу 

маалымкатты, Кыймылсыз мүлктүн 

техникалык параметрлери жөнүндө 

маалыматты, Кыймылсыз мүлк рыногу 

жөнүндө статистикалык маалыматты, 

Кыймылсыз мүлк объектисинин графикалык 

маалыматын, Картографиялык 

материалдардын электрондук жана кагаз 

түрүндөгү көчүрмөсүн, Спутник тармагы 

(GNSS станция) боюнча контролдук 

борбордун маалыматын берүү убактысы: 

- документтерди кабыл алууга убакыт - 5 

мүнөттөн ашык эмес; 

- кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 10 

мүнөттөн ашык эмес; 

- кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 5 мүнөттөн ашык эмес. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 
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Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

3. Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 
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кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

төмөнкү документтерди берүү керек: 

- белгиленген формадагы бланкка жазылган 

арыз; 

- жеке жак үчүн - ким экендигин 

күбөлөндүргөн документ. Жеке жактын 

ыйгарым укуктуу өкүлү үчүн - ким 

экендигин тастыктаган документ, ошондой 

эле мамлекеттик каттоону жүргүзүүгө жеке 

жактын өкүлүнүн ыйгарым укугун 

тастыктаган документ; 

- юридикалык жак үчүн - анын өкүлүнүн ким 

экендигин жана анын ыйгарым укугун 

тастыктаган документ, ошондой эле 

юридикалык жакты каттоо тууралуу 

күбөлүктүн түп нускасы жана көчүрмөсү, 

юридикалык жактын уюштуруу 

документтери (юридикалык жак катары 

Кыргыз Республикасынын юстиция 

органдарында катталбаган учурда 

жергиликтүү бийлик органынын токтомунун 

же юридикалык жак катарында катталган 

статистикалык баракчанын түп нускасы 

жана көчүрмөсү берилет). 

Эгер юридикалык жактын өкүлү болуп анын 

жетекчиси чыкса, юридикалык жактын 

мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн аны шайлоо 

тууралуу протокол же аны дайындоо 

тууралуу буйрук берилет. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 
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кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Кызмат көрсөтүүнүн наркы монополияга 

каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу орган менен макулдашуу боюнча 

ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен 

аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 
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китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү 

маалыматтык системасынан (мындан ары - 

КМБМС) веб-портал аркылуу он-лайн 

режиминде төмөнкү маалымат берилет: 

- Кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын 

бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө; 

- КМБМСтин маалыматы боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагындагы кыймылсыз 

мүлккө мурда катталган укуктар тууралуу 

маалымкат; 

- КМБМСтин маалыматы боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагында кыймылсыз 

мүлкүнүн жоктугу тууралуу маалымкат; 

- КМБМСтин маалыматы боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагында катталган 

укуктар тууралуу маалымкат; 

- кыймылсыз мүлктүн техникалык 

параметрлери жөнүндө маалыматтар; 

- кыймылсыз мүлк рыногу жөнүндө 

статистикалык маалыматтар; 

- кыймылсыз мүлк объектисинин 

графикалык маалыматтары; 

- спутник тармагы боюнча контролдук 

борбордун маалыматы (GNSS станция). 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

тыюу салынбаган кыймылсыз мүлк жөнүндө 

башка маалыматтар. 

КМБМСтан кыймылсыз мүлк жөнүндө 

маалыматтарды берүүнүн тартиби: 

- электрондук кызмат көрсөтүү боюнча 

келишим түзүү; 

- келишимдин негизинде колдонуучуну 

авторлоштуруу, логин жана пароль берүү; 

- колдонуучуга жогоруда көрсөтүлгөн 

кызмат берүү укугуна башчылык кылуу; 

-  кызмат көрсөтүүдө арыз талап кылынбайт, 

маалымат электрондук тартипте ыкчам 

түрдө берилет; 

- суралган маалыматтын чыгуу формасы 

төмөнкүнү камтыйт: 

1. КМБМСтен берилген маалыматтын 

датасын жана убактысын; 

2. КМБМСтеги маалыматынын 

жаңылоосунун датасы жана убактысы; 
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46. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Жарандык абалдын актыларынын жазуусуна 

оңдоолорду, толуктоолорду киргизүү - 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 56-

3. Суралган кыймылсыз мүлк боюнча  

жаңыртылган маалыматтын датасы жана 

убактысы 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек  
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пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик 

органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Жарандык абалдын актылары жаатында 

мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча 

функцияларды камсыздоочу аткаруу 

бийлигинин мамлекеттик органы (мындан 

ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдар (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү 

алуучулар 

Укуктары чектелбеген жеке жактар  

 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодекси; 

«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын 

акыркы жыйынтыгы 

Жарандык абалдын актыларын каттоо 

боюнча оңдолгон жана өзгөртүлгөн 

документтер 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 
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арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Документтерди кабыл алууга убакыт - 30 

мүнөттөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 30 

күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 30 мүнөттөн ашык эмес 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын 

тизмеси) жана 

аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу 

мамлекеттик орган 

жөнүндө маалымат 

берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 
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Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана тейлөө 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн 

иш-аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- жарандык абалдын актысын каттоого 

оңдоолорду, өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү жөнүндө арыз; 

- арыз ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү 
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документ; 

- жарандык абалдын актысын мамлекеттик 

каттоо жөнүндө күбөлүк (киргизилүүчү 

өзгөртүүлөргө байланыштуу алмаштыруу 

үчүн). 

Улутун өзгөртүүгө байланыштуу жарандык 

абалдын актыларын каттоого оңдоолорду 

киргизүү үчүн документтердин тизмеги: 

- арыз ээсинин жана анын ата-энесинин 

туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн жана 

каттоо жөнүндө актынын көчүрмөлөрү; 

- арыз ээсинин жана анын ата-энесинин 

никеге турууну каттоо жөнүндө (эгерде 

катталган никеде турса) күбөлүгүнүн жана 

каттоо жөнүндө актынын көчүрмөлөрү; 

- арыз ээсинин жана анын ата-энесинин 

никеден ажырашууну каттоо жөнүндө 

күбөлүгүнүн жана каттоо жөнүндө актынын 

көчүрмөлөрү; 

- арыз ээсинин улутун өзгөртүү жөнүндө 

паспорт үстөлүнөн маалымкат (ата-энесинин 

же алардын биринин); 

- улутун өзгөрткөн ата-энелердин биринин 

паспортунун көчүрмөсү; 

- жашаган жеринен маалымкат; 

- өлүмдү (арыз ээсинин ата-энесинин же 

алардын биринин) каттоо жөнүндө 

күбөлүктүн жана каттоо актысынын 

көчүрмөлөрү. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызматты көрсөтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-

жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик 

алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» 

токтомуна ылайык мамлекеттик алым 

алынат 
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14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук 

форматта кызмат 

көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат  

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 
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жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек  

47. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Транспорт каражаттарын ээликтен 

ажыратууга чектөөлөрдү коюу (арестке алуу, 

күрөөгө коюу) - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 6-бап, 57-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик 

органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Автотранспорт каражаттарын жана алардын 

чиркегичтерин, атайын технологиялык 

машиналарды, айдоочулук курамды каттоо 

жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды камсыздоочу 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде 

аймактык органдары (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмдөрү)  

3 Мамлекеттик Колдорунда соттордун, бажы органдарынын, 
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кызмат көрсөтүүнү 

алуучулар 

укук коргоо органдарынын чечимдери, 

нотариалдык конторалардын, банктын 

кабарлоолору бар транспорт каражаттарынын 

менчик ээлери болуп эсептелген 

жарандыгына карабастан жеке жана 

менчигинин түрүнө карабастан юридикалык 

жактар же укуктары нотариалдык 

күбөлөндүрүлгөн алардын мыйзамдуу 

өкүлдөрү жана ишенимдүү адамдары, 

ошондой эле мүлктү ээликтен ажыратууга 

тыюу салуу жөнүндө нотариалдык 

күбөлөндүрүлгөн бүтүмү (күрөө келишими) 

бар күрөө каттоо конторалары же чакан 

кредиттик компаниялар 

4 Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

алуунун укуктук 

негизи 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдору: 

2003-жылдын 15-февралындагы № 65 

«Автомототранспорт каражаттарын жана 

алардын чиркегичтерин Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматында каттоо 

эрежелерин бекитүү жөнүндө»; 

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 76 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 

алдындагы Транспорттук каражаттарды жана 

айдоочулук курамды каттоо департаменти 

жөнүндө» 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын 

акыркы жыйынтыгы 

Автомототранспорт каражатын каттоо 

карточкасына транспорт каражатына коюлган 

чектөөлөрдүн (камакка, күрөөгө алуу) 

бардыгы же жоктугу боюнча маалымат 

киргизилет 

6 Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнүн 

шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 
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ажатканалар бар (региондордо борбордук суу 

түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу 

мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - сырттагы 

ажатканалары), жылуулук, суу түтүктөрү, 

телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун 

катышуучулары жана майыптары, ооруктун 

эмгекчилери жана аларга теңдештирилген 

адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) 

кезексиз тейленет, эгер алар имаратка 

көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл 

алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат 

көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алууга 

зарыл болгон документтердин тизмеги жана 

арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнүн 

мөөнөтү 

Кезек күтүү жана документтерди кабыл 

алууга убакыт - 15 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүү боюнча акыркы 

жыйынтыкты берүү убактысы - 60 мүнөт. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты берүү 

убактысы жана кезек күтүү - 15 мүнөт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдү маалымдоо 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын 

тизмеси) жана 

аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу 

мамлекеттик орган 

жөнүндө маалымат 

берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү 

жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө 

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  
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маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызматты көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 
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бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо 

ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн 

иш-аракеттеринин 

тизмеси 

Автомототранспорт каражаттарын жана 

алардын чиркегичтерин ээликтен ажыратууга 

чектөө салуу үчүн (камакка алуу, күрөө) жеке 

жана юридикалык жактар төмөнкүлөрдү 

көрсөтүшөт: 

- жеке жактардын арызын; 

- юридикалык жактардын расмий катын; 

- соттордун, бажы көзөмөлүнүн 

органдарынын, укук коргоо органдарынын 

чечимдери (токтомдору), нотариалдык 

конторалардын, банктын транспорттук 

каражатты ажыратууга чектөөлөрдү салуу же 

алып таштоо жөнүндөгү кабарлоолору; 

- өкүлгө юридикалык жактардын ишеним 

каты жана жарандын  өзүн күбөлөндүрүүчү 

документ. 

Күрөөлүк каттоо конторалары, банктар жана 

чакан кредиттик компаниялар күрөө жөнүндө 

нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимди 

кошумча көрсөтүшөт. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 
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- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук 

форматта кызмат 

көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта 

берилбейт 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн 

документтер берилбеген жана 3-пунктунун 

талаптарына шайкеш келбеген учурда 

мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш 

тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, 

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 
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көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү 

стандартын кайра 

кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек  

»; 

- VIII бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 8-11-баптар менен 

толукталсын: 

« 

8. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Документтерди мамлекеттик сактоого 

тапшыруу үчүн даярдоо - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 8-бап, 13-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Маалыматташтыруу, архив иши, калкты, 

ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды 

каттоо жаатында мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруу боюнча функцияларды камсыздоочу 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) жана 

анын ведомстволук, аймактык бөлүмдөрү 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу органдын   

аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрү 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке жана юридикалык жактар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 
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укуктук негизи фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-

жылдын 5-февралындагы № 72 «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  

Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө»   

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Документтерди илимий-техникалык  

иштетип берүү. Делолордун тизимдерин 

бекитип берүү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана документтерди кабыл 

алууга убакыт - 30 мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 
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берүү убактысы - 14 күндөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү 

келишимдин шарттарында жазылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 
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Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- ким экендигин тастыктаган  документ; 

- белгиленген формадагы  кайрылуу; 

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; 

Юридикалык  жактар өз  өкүлүнүн  укугун 

тастыктаган документин (ишеним катын) 

тапшырат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 
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формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg) расмий сайтына 

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 
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15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта арыз кабыл алуу 

бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

9. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Арыз ээсинин демилгеси боюнча  

документтерди сактоо - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 8-бап, 14-пункт 
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2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (ыйгарым укуктуу 

орган) жана анын ведомстволук бөлүмдөрү, 

анын ичинде аймактык органдары (мындан 

ары ыйгарым укуктуу органдын 

ведомстволук бөлүмдөрү) 

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Жеке  жана юридикалык жактар   

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө»; 

- «Юридикалык жактарды, филиалдарды 

(өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо 

жөнүндө»; 

- «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө»; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-

жылдын 5-февралындагы «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  

Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө» № 72  

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Документтерди кабыл алуу. 

Документтерди мамлекеттик сактоого кабыл 

алуу тууралуу акт тапшыруу 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 
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ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Суроо-талап кабыл алууга чектелген  мөөнөт 

- 30 мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты 

берүү убактысы - 14 күндөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү 

келишимдин шарттарында жазылат 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 
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жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (archive.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 
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согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- кызмат көрсөтүүнү  алуу тууралуу  

кайрылуу; 

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; 

Юридикалык  жактар өз  өкүлүнүн  укугун 

тастыктаган документин (ишеним катын) 

тапшырат. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

http://www.archive.kg/
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басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта кызмат көрсөтүүнү 

алуу үчүн суроо-талап (арыз) жана  

электрондук документтерди 

(аудиовизуалдык) сактоого кабыл алуу 

бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 
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Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

10. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн  

аталышы 

 

Архивдик фонддун бөлүгү болуп саналган 

документтерди сактоо - Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 8-бап, 15-пункт 

2 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу орган) жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрү, анын ичинде аймактык 

органдары (мындан ары - ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүмдөрү) 

3 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Жеке жана юридикалык жактар 

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  

2010-жылдын 5-февралындагы № 72 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
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караштуу  Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө»    

токтому 

5 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Документтерди мамлекеттик сактоого  кабыл 

алуу. 

Документтердин кабыл алуу актысын 

тапшыруу 

6 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда 

жүргүзүлөт: 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 

бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Суроо-талап кабыл алууга чектелген убакыт 

- 30 мүнөттөн ашык эмес. 

Кызмат көрсөтүү боюнча алдын ала 

жыйынтык алууга чектелген убакыт - 14 

күндөн ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү  

сактоого тапшырылуучу документтердин 

көлөмүнө жараша чектелет 
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Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Мамлекеттик 

кызматты алуучуларга 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

буклеттерден жана брошюралардан алууга 

болот 

9 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын расмий сайтына 

(grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүү жана 

тейлөө 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 
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принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- кызмат көрсөтүүнү алуу тууралуу   

кайрылуу. 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын расмий сайтына (grs.gov.kg)  

жайгаштырылат жана өз убагында 

жаңыртылып турат 

13 Керектүү 

документтердин 

жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

Кызмат көрсөтүү акысыз берилет  
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керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

14 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта кызмат көрсөтүүнү 

алуу үчүн суроо-талап жана электрондук 

документтерди (аудиовизуалдык) кабыл алуу 

бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүдөн 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 
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баш тартуу жана 

даттануунун тартиби 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 

тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Даттануу тартиби Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

11. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту 

1 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 

Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн 

тармактык жана жеке иштердин 

номенклатурасын даярдоо - Мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри 

(тизмеги), 8-бап, 16-пункт 

2 Кызматтарды 

көрсөткөн 

мамлекеттик органдын 

(мекеменин) толук 

аталышы 

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча функцияларды 

камсыздоочу аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым 

укуктуу орган) жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрү, анын ичинде аймактык 
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органдары (мындан ары - ыйгарым укуктуу 

органдын ведомстволук бөлүмдөрү)   

3 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуучулар 

Юридикалык жактар   

4 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнү алуунун 

укуктук негизи 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив 

фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-

жылдын 5-февралындагы № 72 «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  

Мамлекеттик каттоо кызматынын  

алдындагы Архив агенттиги жөнүндө»    

токтому 

5 Көрсөтүлгөн 

мамлекеттик 

кызматтардын акыркы 

жыйынтыгы 

Белгиленген тартипте тармактык жана жеке 

иштердин номенклатурасын даярдоо жана 

берүү 

6 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн шарты 

Кызмат көрсөтүү (жеринде же кызмат 

көрсөтүүнү алуучуга баруу менен) төмөнкү 

шарттарда жүргүзүлөт: 

- сабактарды өткөрүү үчүн 

ылайыкташтырылган жайларда; 

-  тийиштүү техникалык  жабдуулар менен 

камсыз болгон шарттарда; 

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп 

берген жайларда;  

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан 

ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана 

санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, 

жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок 

пандус, кармоочтор менен жабдылган 

имараттарда, жайларда. 

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, 

ажатканалар бар (региондордо борбордук 

суу түтүгүнө жана канализацияларга 

кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - 

сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу 

түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. 

Жарандардын жеңилдик берилген 

категориялары (Улуу Ата мекендик 

согуштун катышуучулары жана майыптары, 

ооруктун эмгекчилери жана аларга 

теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош 
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бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар 

имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер 

арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. 

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн 

кызмат көрсөтүү жеринде кызмат 

көрсөтүүнү алууга зарыл болгон 

документтердин тизмеги жана арыздардын 

үлгүлөрү жайгаштырылат   

7 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн мөөнөтү 

Кезек күтүү жана суроо-талап кабыл алууга 

чектелген убакыт - 30 мүнөттөн ашык эмес. 

Арыз кароого чектелген убакыт - 30 күндөн 

ашык эмес.  

Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү  

келишимдин шарты боюнча чектелет. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү 

8 Керектөөчүгө 

көрсөтүлүүчү 

кызматтар (керектүү 

маалыматтын тизмеси) 

жана аларды 

стандартташтырууга 

жооптуу мамлекеттик 

орган жөнүндө 

маалымат берүү 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө 

маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:  

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: 

grs.gov.kg; 

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмүнүн расмий сайты: аrchive.kg; 

-  ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 

бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий 

ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган 

учурда; 

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке 

жолугушуу учурунда); 

- электрондук түрдө.  

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган 

күнү жүргүзүлөт. 

Маалыматты мамлекеттик жана расмий 

тилдерде маалымат такталарынан, 

брошюралардан жана буклеттерден алууга 

болот 

9 Кызмат көрсөтүү 

жөнүндө маалыматты 

жайылтуу ыкмалары    

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат 

төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:  

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү); 

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-

сайты (grs.gov.kg); 

- электрондук почта; 

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу 

байланышуу; 

- маалымат тактачалары, буклеттер жана 

брошюралар. 

Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук 
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бөлүмдөрүнүн даректери, телефон 

номерлери, электрондук почтасынын 

даректери жана иштөө режими ыйгарым 

укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн 

расмий сайтына (grs.gov.kg) жайгаштырылат 

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

10 Келүүчүлөр менен 

пикир алмашуу 

Ыйгарым укуктуу органдын жана анын 

ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат 

көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин 

кабинеттеринин эшиктерине маалымат 

табличкалар илинет. 

Келүүчүлөр менен иштеген бардык 

кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат 

орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын 

(бейджилеринин) болушу зарыл.  

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу учурунда 

кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги 

принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, 

сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, 

маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө 

аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү 

жана анын позициясын түшүнүү, ошондой 

эле кабыл алынган чечимди аргументтөө. 

Бардык кызматкерлер кызматтык 

нускамаларды (функциялык милдеттерди) 

жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууга жол бербеген, 

жарандарга карата этикалык, көз 

карандысыздыкты жана объективдүүлүктү 

камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын 

кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-

этикалык ченемдерди сакташы керек. 

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр 

боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар 

(ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, 

согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош 

бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана 

кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана 

жеткиликтүү формада жүргүзүлөт 

11 Купуялуулукту 

камсыздоо ыкмалары 

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат 

жөнүндө маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган 

негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн 

12 Керектүү 

документтердин 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 

керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү 
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жана/же мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүнү 

керектөөчүлөрдүн иш-

аракеттеринин 

тизмеси 

зарыл: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- кызмат көрсөтүүнү алуу тууралуу  

кайрылуу.  

- кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү 

жөнүндө квитанция 

Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү 

тарабынан аткарылуучу аракеттердин 

тартиби, ошондой эле бардык талап 

кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана 

формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги 

маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу 

органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн (archive.kg) расмий 

сайттарына жайгаштырылат жана өз 

убагында жаңыртылып турат 

13 Акы төлөнүүчү 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн наркы 

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы 

монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу 

менен аныкталат 

14 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүнүн 

сапатынын 

параметрлери 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты 

төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат: 

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында 

билдирилген кызмат көрсөтүүнүн 

шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык 

тактыгы жана өз убагында болуусу; 

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, 

этникалык таандыктыгы, диний ишеними, 

курагы, саясий же башка көз карашы, 

билими, теги, мүлктүк же башка абалы, 

ошондой эле башка жагдайлар боюнча 

басмырлоого жол бербөө; 

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат 

көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта 

көрсөтүлгөн документтерди гана талап 

кылуу;  

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул 

стандартта белгиленген талаптарга 

шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, 

коммуналдык-тиричиликтик 

ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн 

ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык 

колдоонун (басма жана электрондук 

http://www.archive.kg/
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форматтарда) болушу жана 

жеткиликтүүлүгү; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө 

кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, 

кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө 

консультация берүү; 

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат 

көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө 

ылайык келүүсү; 

- жарандардын даттануулар жана сунуштары 

китебинин жеткиликтүү жерде болуусу 

15 Электрондук форматта 

кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүү жарым-жартылай 

электрондук форматта суроо-талап кабыл 

алуу бөлүгүндө берилет 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби 

16 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш 

тартуу 

Ушул стандарттын 12-пунктунда 

көрсөтүлгөн керектүү документтер 

берилбеген учурда мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүдөн баш тартылат 

17 Даттануу тартиби Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде 

керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана 

анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн 

жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө 

даттанууга укуктуу.  

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө 

берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-

жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин,  

ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат 

көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын 

камтышы керек. 

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 

иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин 

кароосуна жөнөтөт.  

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым 

укуктуу органдын жана анын ведомстволук 

бөлүмдөрүнүн жетекчилиги тарабынан 

белгиленген тартипте каралат. Жазуу 

жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана 

керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү 

катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы 

керек. 

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге 

канааттанбаган учурда, керектөөчү тышкы 

саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимине сот 
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тартибинде даттанууга укуктуу 

18 Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүү стандартын 

кайра кароо мезгили 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 

үч жылда бир жолудан кем эмес 

мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра 

каралып туруусу керек 

». 

 


